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MANUAL DE CERIMÓNIAS 
 

1. Introdução 

A necessidade de uma publicação com informações sobre as cerimónias da AEP é já antiga e o antigo livro “Cerimónias 
Escotistas” preencheu durante muito tempo essa função. 

Com a revisão do Programa para Jovens foram introduzidas várias alterações que tornaram necessária uma revisão profunda das 
normas que existiam. Por outro lado nos termos do Regulamento Geral e do Regulamento de Uniformes e Símbolos era 
imprescindível a criação do Manual de Cerimónias. 

A presente publicação pretende garantir a uniformização das cerimónias dentro da AEP e oferecer uma referência para todos os 
Dirigentes, em especial os mais novos. 

As cerimónias no Escotismo são um fator importante, especialmente na vida dos Grupos de Escoteiros, e podem ter grande 
influência no desenvolvimento do caráter das crianças e dos jovens, em especial na promoção da autodisciplina. Para que esse 
contributo seja positivo é essencial que se celebrem duma forma correta e que cada Dirigente tenha sempre presente que se deve 
tratar de um momento educativo que contribua para alcançar a finalidade do Movimento. 

Por essa razão o processo educativo toma primazia sobre qualquer tradição que possa existir e que não tenha justificação 
pedagógica. 

As Cerimónias devem ser Curtas, Simples e Sinceras, para que sejam efetivamente sentidas como experiências verdadeiras. As 
atitudes exteriores demonstradas deverão ser exatamente à medida dos nossos sentimentos interiores, por isso não devemos 
transformá-las numa repetição automática de palavras, de gestos e de atitudes. 

  

2. Boa Ordem e Disciplina Consciente 

A boa ordem e a disciplina consciente são elementos chave no processo educativo escotista. A questão central é a autodisciplina 
que se promove entre outras coisas através do uso de formaturas e de instruções de comando. As formaturas são por isso 
momentos educativos, razão pela qual se devem realizar tendo em conta essa finalidade e não por qualquer intenção de copiar 
outras instituições ou replicar a instrução ou ordem unida de caráter militar. 

A AEP não é uma instituição militar e no Escotismo a “Boa Ordem” assenta na autodisciplina e não num comando de 
características militares. 

Dito isto, importa que as formaturas e respetiva sinalética sejam fáceis de aprender pelas crianças e jovens com quem trabalhamos 
e que o seu uso seja limitado ao mínimo indispensável. 

 

2.1. A Saudação 

A saudação escotista é um dos elementos mais característicos do Movimento e tem um significado solene e importante, sendo 
frequentemente usada em formaturas e cerimónias, estando por essa via também associada à boa ordem e disciplina consciente. 

Pela sua importância e utilização é fundamental que todos a saibam fazer convenientemente. 

A saudação é igual entre todos os elementos com exceção dos Lobitos onde existem algumas particularidades que serão referidas 
a seguir. 
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2.1.1. Saudação para todos os associados que não sejam Lobitos 

A Saudação Escotista consiste em erguer o braço direito, colocando o cotovelo perto do corpo e a respetiva mão à altura do rosto. 
Manter esticados e juntos os dedos indicador, médio e anelar, formando um “III”. O dedo mindinho dobra sobre a palma da mão e o 
dedo polegar encosta ao mindinho, por cima. Conforme a figura seguinte. Os três dedos esticados simbolizam os três artigos do 
Compromisso de Honra e o anel formado pelo polegar sobre o mindinho, representa a fraternidade escotista e significa que “o 
mais forte ajuda o mais fraco”. 

A saudação faz-se sempre da mesma forma independentemente de ter ou não a cobertura de cabeça, conforme indicado nas 
figuras seguintes. 

 

 
    

 

 
    

 

                      Sem cobertura de cabeça                                        Com cobertura de cabeça 
Figura 1 - Saudação 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Posições erradas de fazer a saudação, a evitar 
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2.1.2. Saudação para Lobitos 

A Saudação de Lobito consiste em erguer o braço direito, colocando o cotovelo perto do corpo e a respetiva mão à altura do rosto. 
Manter esticados e abertos os dedos indicador e o médio da mão direita, formando um “V”. Os dedos mindinho e anelar dobram 
sobre a palma da mão e o dedo polegar encosta ao anelar, por cima. Conforme a figura seguinte. Os dois dedos esticados 
simbolizam os dois artigos da Lei da Alcateia e as orelhas do Lobo. O anel formado pelo polegar sobre o mindinho e o anelar 
representa a fraternidade escotista e significa que “o mais forte ajuda o mais fraco”. 

As restantes regras definidas em cima também se aplicam à saudação para Lobitos. 

 

Figura 3 – Saudação do Lobito 

 

2.2. Vozes de comando e posições a assumir 

São utilizadas apenas as seguintes vozes de comando, que devem ser dadas com uma entoação o mais natural possível: 

Atenção Escoteiros – esta instrução destina-se a chamar à atenção de todos, já depois de formados. 

Sempre Pronto – esta instrução é intermédia e implica que todos fiquem em sentido e geralmente antecede a saudação, 
devendo durar o mínimo possível. 

Saudação Saudar – indica que é para se fazer a saudação, sempre em posição de “Sempre Pronto”. 

Saudação Cessar – indica que é para se deixar de fazer a saudação, regressando à posição de Sempre Pronto. 

À Vontade – posição normal de repouso nesta posição os escoteiros mantém-se na formatura mas ficam à vontade. É nesta 
posição que se devem transmitir as instruções ou informações. 

Boa Caça – com esta indicação a formatura termina. 
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As posições a assumir são as indicadas na figura seguinte: 

 
sem Vara com vara 

 
 
 
 
 

Sempre Pronto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Saudação Saudar 

 

 
 

 
 
 
 
 

À Vontade 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Vozes de comando e posições em formatura 
 

Nota importante: Um escoteiro com vara faz a saudação com a mão 
direita (de forma idêntica como se fosse sem vara), devendo os 
escoteiros segurar a vara com a mão esquerda, quando estão em 
formatura. 
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2.3. Sinais manuais 

Os sinais com as mãos devem ser usados de preferência às vozes de comando e ao apito. Na figura em baixo apresentam-se as 
mais importantes, com destaque para a indicação de silêncio / atenção, que todos devem aprender a identificar e respeitar. 

 

Figura 5 – Sinais manuais 

 

 

2.4. Formaturas 

As formaturas são usadas no Escotismo por razões estritamente pedagógicas e funcionais, ou seja com o objetivo de promover 
hábitos de boa ordem, de disciplina consciente e para criar espírito de corpo e unidade, facilitando também momentos de 
comunicação que antecedem o início ou o fim de um jogo ou uma atividade. 

Embora de inspiração militar, as formaturas no Escotismo têm características próprias e têm de ser adequadas às idades das 
crianças e dos jovens e ao ambiente educativo que deve ser um ambiente de liberdade responsável e de autodisciplina. 

Uma boa formatura escotista é aquela em que todos estão atentos e mantêm a boa ordem, o que não tem de significar que se 
mantêm completamente imóveis e em absoluto silêncio, principalmente quando a formatura se destina apenas a comunicar 
informações relativamente à atividade que se irá seguir. Relembra-se mais uma vez que o Escotismo não pode ser confundido com 
uma instituição de características militares. Por isso, as vozes de comando devem ser as estritamente necessárias e dadas com 
naturalidade. É por essa razão que se tem vindo a simplificar as vozes de comando. 

Em caso algum se deve procurar copiar as formaturas e paradas militares incluindo as suas vozes de comando ou a entoação 
autoritária com que as mesmas são dadas. 

O Escotismo é um Movimento de jovens, integrado na sociedade contemporânea. As formaturas têm também de traduzir esses 
aspetos. 

Os sinais manuais e as vozes de comando pretendem apenas ser uma forma rápida de organizar um conjunto de escoteiros e de 
nos dirigirmos a eles, mantendo as várias unidades de trabalho juntas (i.e. os pequenos grupos, as Divisões e os Grupos) o que 
permite também reforçar a sua unidade e o seu sentido de pertença. 

O uso de sinais com as mãos é um bom exemplo do que se pretende com as formaturas no Escotismo, uma vez que promovem a 
atenção de todos sem a necessidade de dar as ordens num tom demasiado alto ou através do uso abusivo do apito. Nesse sentido, 
os sinais de braços são de privilegiar por serem uma forma silenciosa de as crianças e os jovens se organizarem nas mais 
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diversas formaturas, de modo que o Dirigente possa depois falar para um grupo atento. Basta uma indicação gestual respetiva 
para que todos alinhem na forma que o Dirigente pretende. 

O uso de sinais de apito é particularmente útil na chamada para a formatura e ainda para marcar o início e o fim de jogos, devendo 
ser usado essencialmente para essas funções. 

É importante ter presente que a disciplina escotista vem de dentro para fora, uma vez que é voluntária. As formaturas e a utilização 
de sinais podem contribuir para isso, na medida em que promovem a autodisciplina reforçando o momento em que a atenção é 
necessária, mas para isso é fundamental que sejam curtas e com momentos de liberdade. É fundamental a auto-aceitação por 
parte do jovem do que se espera dele na formatura. 

 

2.5. As formaturas e evoluções 

No Escotismo, as formaturas, evoluções e marchas são limitadas ao mínimo possível e só devem ser usadas por questões de 
ordem e para determinadas cerimónias, como o iniciar da reunião ou o seu final, o hastear e arrear das bandeiras ou para 
cerimónias e para comunicar simultaneamente com um elevado número de jovens. 

O treino de formaturas deve fazer-se em exercícios que não ocupem mais de 5 minutos pois a aprendizagem far-se-á sobretudo por 
repetição. A melhor maneira de assegurar essa aprendizagem é a utilização regular das formaturas para marcar o início e fim das 
atividades, o que tem também a vantagem de criar momentos em que todos os membros estão juntos. 

As formaturas devem durar o mínimo tempo possível e apenas o estritamente necessário, devendo-se evitar sempre que durem 
mais do que 1 hora quando estão incluídas em cerimónias e não mais de 5 a 15 minutos quando se destinam a transmitir 
informações ou proceder à abertura ou encerramento da atividade. 

As formaturas para progressão ou para deslocação devem ser entendidas pelos Dirigentes com a necessária flexibilidade, 
destinando-se a organizar uma movimentação de forma controlada, devendo evitar-se, tanto quanto possível, o aspeto de uma 
marcha militar. A concentração ou deslocação de grandes quantidades de associados faz-se tanto quanto possível, por Grupo, 
Divisão ou pequeno grupo (Bandos e Patrulhas) caminhando naturalmente ordenados, ou de acordo com as indicações da 
organização da atividade em causa. 

 

2.5.1. Chamada para formar 

Uma boa forma de chamar toda a gente para a formatura é a de criar um sinal de apito que todos conheçam e que traduza essa 
indicação. Assim evita-se que os Dirigentes tenham de andar aos gritos ou preocupados em saber se todos estão informados do 
que se vai fazer. 

 

2.6. Formaturas recomendadas 

Conforme foi dito na introdução deste documento, as formaturas devem limitar-se ao mínimo indispensável.  Por  esse  motivo  há 
um conjunto de formaturas que por serem pouco úteis caíram em desuso, não havendo nenhuma necessidade pedagógica que 
justifique o seu uso. Nesse sentido pretende-se reduzir as formaturas a utilizar, recomendando-se apenas as a seguir indicadas. 

Todas as formaturas obedecem a “formação por Bando ou Patrulhas” com o Guia à direita e o Sub-guia o último da esquerda. No 
caso do Clã, dado não existirem Equipas fixas, devem-se dispor primeiro os membros da Equipa Executiva, ficando o Guia de Clã 
em primeiro lugar, e depois os restantes membros por uma sequência a definir na Carta de Clã (por exemplo por nível de 
progresso, ou tempo de permanência no Clã). São uma exceção a esta norma as formaturas constituídas apenas por Dirigentes, 
que obedecem à formação definida por quem a estiver a coordenar. 

Chama-se particularmente à atenção que os desenhos que se seguem assinalam a posição dos Guias e Sub-guias mas as 
formaturas destinam-se a todas as Divisões, com as devidas adaptações. De igual forma é representado apenas um Dirigente, no 
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entanto quando exista mais do que um, ficam posicionados em linha no local indicado para o Dirigente e virados de frente para a 
formatura, com o Dirigente responsável ao centro ladeado pelos restantes, de acordo com as normas de precedência. 

2.6.1. Ferradura 

Com os dois braços, sem se cruzarem, o Dirigente desenha um semicírculo à altura da cintura. 

Esta é a formatura que apresenta mais vantagens na sua utilização porque permite que todos se vejam e que o Dirigente veja todos 
os membros. Por outro lado, a posição dos Dirigentes permite ainda a orientação de todos relativamente às bandeiras caso 
existam, que ficam atrás ou do lado dos Dirigentes. 

 

Figura 6 – Formatura em ferradura  

  

2.6.2. Círculo 

Com um braço, o Dirigente desenha um círculo sobre a sua cabeça. 

 

Figura 7 – Formatura em círculo 

 

Em termos funcionais esta formatura tem a desvantagem de o Dirigente estar sempre de costas para alguém. 

 

 



 
  
 
 

 

9 Documentos Oficiais – Manual de Cerimónias 

31/08/2014| Versão: 1.0 | Autor: AEP 

 

 

2.6.3. Colunas 

O Dirigente aponta para a frente com os dois braços esticados perpendicularmente ao tronco. 

Esta formatura funciona bem quando pelo elevado número de pessoas presentes não é possível que todos estejam em ferradura. 

  

Figura 8 – Formatura em colunas 

  

2.6.4. Linha 

O Dirigente aponta para a frente com um braço esticado perpendicularmente ao tronco. 

  

Figura 9 - Formatura em linha 

 

Esta formatura é utilizada para posicionar uma Divisão para se iniciar uma deslocação em que todos devem seguir juntos e em fila 
indiana. Não é adequada para a transmissão de instruções, uma vez que apenas uma Patrulha está próxima do Dirigente perdendo-
se a mensagem ao longo da formatura. 
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3. Honras devidas às bandeiras 

As bandeiras são símbolos importantes que nos representam devendo ser-lhes dadas as devidas honras. 

 

3.1. Bandeira Nacional 

As regras gerais pelas quais se deve reger o uso da Bandeira Nacional encontram-se definidas em Decreto-Lei (DL nº150/87 de 30 
de março) e devem ser cumpridas por todos os cidadãos e em especial pelos Escoteiros. 

● A Bandeira Nacional, como símbolo da Pátria, representa a soberania da Nação e a independência, a unidade e a 
integridade de Portugal, devendo ser respeitada por todos. 

● Assim, em território nacional, nos termos da Lei devem ser seguidas as seguintes regras: 

● A Bandeira Nacional será hasteada aos domingos e feriados, bem como nos dias em que se realizem cerimónias oficiais 
ou outros atos ou sessões solenes de caráter público. 

● A Bandeira Nacional poderá também ser hasteada noutros dias em que tal seja julgado justificado. 

● A Bandeira Nacional deverá permanecer hasteada entre as 9 horas e o pôr-do-sol. 

● Quando a Bandeira Nacional permanecer hasteada durante a noite, deverá, sempre que possível, ser iluminada por meio 
de projetores. 

● Quando for determinada a observância de luto nacional, a Bandeira Nacional será colocada a meia haste durante o 
número de dias que tiver sido fixado. 

▫ Sempre que a Bandeira Nacional seja colocada a meia haste, qualquer outra bandeira que com ela seja desfraldada será hasteada 
da mesma forma. 

▫ Para ser içada a meia baste a Bandeira Nacional vai a tope antes de ser colocada a meia adriça, seguindo-se igual procedimento 
quando for arreada. 

● A Bandeira Nacional, quando desfraldada com outras bandeiras, portuguesas ou estrangeiras, ocupará sempre o lugar de 
honra, de acordo com as normas protocolares em vigor, devendo observar-se, designadamente:  

▫ Havendo dois mastros, o do lado direito de quem está voltado para o exterior será reservado à Bandeira Nacional; 

▫  Havendo três mastros, a Bandeira Nacional ocupará o do centro; 

▫  Havendo mais de três mastros: 

• Se colocados em edifício, a Bandeira Nacional ocupará o do centro, se forem em número ímpar, ou o primeiro à direita do 
ponto central em relação aos mastros, se forem em número par; 

• Em todos os outros casos, a Bandeira Nacional ocupará o primeiro da direita, ficando todas as restantes à sua esquerda; 

▫ Quando os mastros forem de alturas diferentes, a Bandeira Nacional ocupará sempre o mastro mais alto, que deverá ser 
colocado por forma a respeitar as regras definidas nas alíneas anteriores; 

▫ Nos mastros com verga, a Bandeira Nacional será hasteada no topo do mastro ou no lado direito quando o topo não estiver 
preparado para ser utilizado. 

● A Bandeira Nacional, quando desfraldada com outras bandeiras, não poderá ter dimensões inferiores às destas. 
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● Em atos públicos a Bandeira Nacional, quando não se apresente hasteada, poderá ser suspensa em lugar honroso e bem 
destacado, mas nunca usada como decoração, revestimento ou com qualquer finalidade que possa afetar o respeito que lhe é 
devido. 

Sem prejuízo do disposto na Lei deverão ser ainda garantidos os seguintes aspetos: 

● Quando duas ou mais bandeiras forem colocadas no mesmo mastro, a Bandeira Nacional fica no ponto mais alto. 

● Se as bandeiras são colocadas em arco, a Bandeira Nacional ocupará o do centro se forem em número ímpar, ou o 
primeiro à direita do ponto central em relação aos mastros, se forem em número par. 

● Nas formaturas toma sempre lugar à direita da bandeira de qualquer outra nacionalidade ou de um organismo escotista 
ou particular; ou então à frente de todas, quando se trata de mais de uma, e os escoteiros recebem- na sempre na posição de 
“Saudação Saudar”. 

● Na sede tem o lugar de honra. 

● Se é colocada em púlpito, fica à direita do orador e as outras bandeiras à esquerda. Se é colocada na parede fica acima da 
cabeça do orador, à sua direita ou centrada na parede.  

● Quando em formatura e é dada a voz de comando de “Saudação Saudar”, as bandeiras, e em especial a Bandeira 
Nacional não fazem qualquer movimento e permanecem erguidas na posição de “Sempre Pronto”, abaixo descrita. 

● Não deve ser hasteada em lugares impróprios, e deve ser transportada com decoro. 

● Deve ser substituída logo que o seu estado comece a degradar-se. 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Figura 10 – Exemplos da posição da Bandeira Nacional 
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Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira a bandeira da região autónoma respetiva tomará o lugar imediatamente a seguir à 
Bandeira Nacional, merecendo as honras previstas na Lei. 

  

3.1.1. Dobragem da Bandeira Nacional 

De forma a garantir que, mesmo quando dobrada, a Bandeira Nacional se apresenta com toda a dignidade que representa, abaixo 
se exemplifica como se deve proceder. 

Para dobrar a Bandeira Nacional, são necessários dois Escoteiros. Os passos estão representados na figura 11 e são os seguintes: 

1º) Segura-se a Bandeira Nacional pelas extremidades e coloca-se na posição horizontal. 

2º) Dobra-se um terço da parte superior para trás da Bandeira. 

3º) Dobra-se o terço inferior para trás da Bandeira. 

4º) A faixa à direita do escudo, é dobrada para trás do escudo. 

5º) Procede-se de forma semelhante ao indicado no passo anterior, dobrando a faixa à esquerda para trás do escudo. 

O resultado final deverá corresponder ao ilustrado no número 5 da figura 11, ou seja, um quadrado perfeito com o escudo à vista. 

 

Figura 11 - Passos para a dobragem da Bandeira Nacional  
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3.2. Precedência de bandeiras em território português 

Em atividades escotistas da A.E.P., em território nacional, deve ser considerada a seguinte ordem: 
1. Bandeira Nacional 
2. Bandeira da União Europeia 
3. Bandeiras dos outros países por ordem alfabética da língua portuguesa 
4. Bandeira da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia, se aplicável 
5. Bandeira da Associação dos Escoteiros de Portugal 
6. Bandeira do Escotismo Mundial (Organização Mundial do Movimento Escotista) 
7. Bandeiras de convidados de âmbito nacional (Fraternal e outras) 
8. Bandeiras das Regiões da AEP por ordem alfabética 
9. Bandeiras de convidados de âmbito regional (Fraternal e outras) 
10. Bandeiras de Grupos da AEP por ordem de número de Grupo 
11. Bandeiras de convidados de âmbito local (Fraternal e outras) 

A precedência não pressupõe a exigência da presença das referidas bandeiras e deve-se procurar um equilíbrio adequado 
relativamente ao número de bandeiras. 

Nos atos mais solenes, realizados a nível nacional, regional, de núcleo ou de Grupo, deve presidir a Bandeira Nacional. 

 

3.3. Procedimento com Bandeiras: 

O procedimento com bandeiras em cerimónias mais importantes, e em particular com a Bandeira Nacional, deve ser realizado 
preferencialmente por um jovem da Divisão mais velha, com maior nível de progresso escotista e devidamente uniformizado. 

Em todas as situações deve ser assegurado que nenhuma bandeira toca o chão. 

  

3.3.1. Hastear 

Deve demonstrar-se aprumo e respeito quando se transporta uma bandeira até ao mastro. A bandeira deve ir dobrada e não 
enrodilhada e a roçar no chão. Em seguida, deve ser mantida no braço, ou colocada sobre o ombro e, caso necessário, deve 
solicitar-se a ajuda de um companheiro para a segurar. 

Depois de ligada à adriça e ao mastro, iça-se um pouco, até à altura da cabeça e espera-se a ordem de “Saudação Saudar”, para 
então a fazer subir. 

O Dirigente coordena a formatura com as ordens: “Atenção Escoteiros! Sempre Pronto! Saudação Saudar!”. 

A bandeira começa a ser hasteada de forma contínua e sem ressaltos. Quando a bandeira chegar ao topo do mastro, quem a içou 
fica em saudação até que o Dirigente dê a ordem “Saudação Cessar”! Só depois é que prende a adriça no mastro. 

A bandeira mais importante segue à frente e é a primeira a chegar ao topo, sendo essa a definir o ritmo das restantes que seguem 
obrigatoriamente atrás. 
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Figura 12 – Hastear de bandeira 

  

3.3.2. Arrear 

Quando a pessoa que vai arrear a bandeira estiver pronta, o Dirigente coordena a formatura com as ordens: “Atenção Escoteiros, 
Sempre Pronto! Saudação Saudar!”. A pessoa faz brevemente a saudação e desce a bandeira até que possa pegá-la colocando-a 
sobre o ombro. A seguir o Dirigente diz “Saudação Cessar! À-Vontade”. A pessoa desfaz os nós, e com a ajuda de outra amarram a 
adriça ao mastro, dobram a bandeira e entregam-na ao Dirigente. 

 

Figura 13 - Arrear, bandeira sobre o ombro enquanto desfaz os nós 

Quando existe mais do que uma bandeira hasteada, a bandeira mais importante é a última a descer, sendo essa a definir o ritmo 
das restantes que descem obrigatoriamente à frente 
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3.3.3. Condução de Bandeiras 

As bandeiras mais importantes devem ter sempre um lugar de honra e seguir à frente das restantes. 

Quando conduzida num grupo de bandeiras, a Bandeira Nacional vai à frente ou, quando aplicável, no centro e ligeiramente à 
frente das outras. 

 

Figura 14 - Condução da Bandeira Nacional 

 Na maioria das cerimónias escotistas bastará a presença da Bandeira Nacional e a bandeira da AEP do órgão respetivo. No 
entanto em cerimónias especiais e em atividades regionais, nacionais e internacionais poderão estar presentes mais bandeiras. 

Durante as cerimónias o transporte da bandeira, quando colocada num mastro, deve ser feita na posição vertical ou desfraldada 
conforme indicado na figura seguinte. Nestes casos o mastro da bandeira segura-se com uma mão à altura da bacia e a outra mão 
mais acima. A mão à altura da bacia pode ser usada também para prender a ponta da bandeira caso seja necessário para não tocar 
no chão ou quando está muito vento. 

É importante ter presente que o transporte em posição vertical ou desfraldada é uma posição fatigante devendo, por isso, ser 
limitado ao estritamente necessário. Em deslocações, as bandeiras podem ser transportadas ao ombro com a mão a segurar o 
mastro da bandeira. 

 

3.3.4. Entrada e saída de bandeiras em cerimónias com formatura. 

As bandeiras devem entrar na formatura, transportadas na posição vertical ou desfraldada já referida, quando a formatura já está 
formada e com todos participantes em posição de “Saudação Saudar”. Haverá no entanto situações em que ao constituir-se a 
formatura as bandeiras e os porta-bandeiras já lá estejam e ficam de imediato nas suas posições. 

Figura 15 - Transporte da bandeira na posição vertical ou desfraldada 
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 Quando as bandeiras entram para uma cerimónia escotista, não se cruzam. Devem entrar pelo lado esquerdo, entrando em 
primeiro lugar a Bandeira Nacional que passa à frente de quem coordena a cerimónia e posiciona-se ao seu lado direito. 
Imediatamente atrás vem o mastro da bandeira da AEP (Associativa, de Região ou Grupo) que pára do lado esquerdo de quem 
preside. As bandeiras saem pelo lado direito. 

As bandeiras saem da formatura por indicação do Dirigente que a coordena e com todos os participantes em posição de 
“Saudação Saudar”. A primeira a sair é a Bandeira Nacional, seguindo-se a bandeira da AEP do órgão respetivo que passa à frente 
dos Dirigentes que coordenam a cerimónia. 

 

3.3.5. Movimento das bandeiras em função das vozes de comando 

Depois das bandeiras se posicionarem na formatura, quando é dada a indicação de “À Vontade”, as bandeiras devem ser 
seguradas na posição vertical, com a mesma inclinação usada no transporte na posição vertical ou desfraldada, com a base do 
mastro assente no chão, conforme indicado na figura seguinte. 

    Figura 17 - Bandeira em posição “À Vontade” 
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Quando é dada a indicação de “Sempre Pronto” as bandeiras ficam em posição igual à de transporte na posição vertical ou 
desfraldada, conforme a figura seguinte. 

   Figura 18 - Bandeira em posição “Sempre Pronto” 

Em cerimónias escotistas mais prolongadas em que se opte por ter porta- bandeiras, deverá haver cuidado para garantir a 
substituição dessa pessoa para se evitar o cansaço que esta função provoca. 

  

4. Cerimónias 

As cerimónias escotistas pretendem criar um momento em que cada um é chamado a assumir um compromisso perante os seus 
pares e a unidade a que pertence, recebendo destes o reconhecimento devido. 

Todas as cerimónias escotistas devem ser curtas, simples e sinceras. 

Curtas: Para que todos se possam concentrar e estar interessados em tudo o que está a acontecer e ninguém se disperse. 

Simples: Para que todos possam compreender o que está a acontecer, em especial os jovens. 

Sinceras: Para que os participantes e em especial os jovens se dêem conta de que a ocasião tem um significado especial, não 
apenas para o próprio, mas também para o Dirigente e para os seus pares. 

As cerimónias são particularmente importantes como forma de reconhecimento do esforço individual dos jovens e, 
consequentemente, do seu progresso pessoal escotista. 

É importante que as cerimónias sejam idênticas em todos os Grupos da A.E.P. pois são parte integrante do Programa para Jovens 
e da simbologia dos Escoteiros de Portugal, para além de poderem constituir um valioso elo de unidade. 

As variações locais e modificações são, pois, desvantajosas e desaconselháveis. Essas modificações tendem a obscurecem o 
verdadeiro propósito da cerimónia e a unidade da A.E.P.. 

Como qualquer outra “atividade” o planeamento das cerimónias deve ser cuidadoso e tanto os Dirigentes como os jovens devem 
saber exatamente o que se espera deles. À pessoa especialmente visada na cerimónia deve ser-lhe explicado tudo de forma 
detalhada e clara. É igualmente importante o planeamento do programa e daquilo que se segue imediatamente após a cerimónia, 
para que se crie o ambiente correto. 
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4.1. Regras gerais 

Estas regras gerais são aplicáveis a todas as cerimónias: 

1) Devem ser realizadas no mais curto espaço de tempo após a pessoa estar pronta ou reunir as condições necessárias para 
a sua realização. 

2) As cerimónias são momentos de reconhecimento e/ou de compromisso pessoal perante o resto dos membros, por isso 
devem ser individuais, ou seja, uma cerimónia para cada pessoa. Se por algum motivo for necessário realizar várias cerimónias no 
mesmo dia (por exemplo na Abertura de um novo Grupo de Escoteiros), cada pessoa fará individualmente a sua própria cerimónia. 
Em momento algum são aceitáveis ou justificáveis cerimónias de conjunto com mais do que uma pessoa a interagir em simultâneo 
com o Dirigente, como se de um juramento coletivo se tratasse, uma vez que isso diminuiu o valor educativo da cerimónia e o 
reconhecimento que damos à pessoa visada. 

3) Os diálogos estabelecidos nas cerimónias devem seguir com a maior aproximação possível o que é proposto neste 
manual, no entanto devem decorrer de um diálogo natural entre os intervenientes com exceção das fórmulas do Compromisso de 
Honra, da Promessa e das Investiduras de cargo que o participante terá de dizer conforme descrito no Regulamento Geral e neste 
manual. 

4) É de evitar a “leitura” da fórmula do Compromisso de Honra ou Promessa pois é um mau exemplo, dando a ideia de 
desconhecimento do que se está a dizer e a comprometer, o que desvaloriza a cerimónia. O Dirigente que recebe o Compromisso 
de Honra ou Promessa deve, se necessário, ajudar quem o faz. 

5) As cerimónias não devem realizar-se de surpresa, de modo a que possam estar presentes todos aqueles que a pessoa 
gostaria de ter consigo nesta ocasião. Por regra deverá procurar-se convidar os familiares a assistir às cerimónias, em especial 
quando se trate de cerimónias de Promessa ou Compromisso de Honra. Nas cerimónias destinadas aos jovens, nomeadamente 
Compromisso Honra, Promessa e outras, deve ser sempre o Dirigente de Divisão a conduzi-las, uma vez que é ele o educador 
escotista de referência para eles. No entanto deve procurar-se, sempre que possível, que seja o Escoteiro Chefe do Grupo a 
colocar o lenço do Grupo no jovem. 

6) As cerimónias destinadas aos jovens devem ser realizadas, na medida do possível, perante as respetivas Divisões. No 
entanto podem ser feitas com todo o Grupo presente a assistir, mantendo-se as suas restantes características. As cerimónias 
destinadas aos adultos devem ser realizadas perante todo o Grupo ou Órgãos que passam a integrar. 

7) O Escoteiro Chefe do Grupo deve estar presente nas cerimónias mais importantes, mesmo que não tenha uma 
intervenção ativa, pois isso mantém o laço de união entre as diferentes Divisões do Grupo. 

8) Na presença de Escoteiros Chefes com cargos hierarquicamente superiores, quem preside formalmente à cerimónia, 
mesmo não recebendo os Compromissos é o Dirigente com cargo hierarquicamente mais alto, de acordo com a lista de 
precedências estabelecida neste manual. 

9) Independentemente da presença de Escoteiros Chefes com cargos hierarquicamente superiores e de quem preside 
formalmente à cerimónia, quem recebe o Compromisso de Honra dos jovens é o Escoteiro Chefe da respetiva Divisão, ou na sua 
ausência o Escoteiro Subchefe dessa Divisão. De igual forma quem recebe o Compromisso de Honra dos Dirigentes são os 
Dirigentes competentes para o efeito, nos termos dos Estatutos, do Regulamento Geral e deste manual. 

10) As cerimónias da Alcateia são feitas perante o Totem de Alcateia e em círculo, e as cerimónias de Compromisso de Honra 
são feitas perante a Bandeira Nacional e a Bandeira do nível territorial da A.E.P. respetivo (Grupo, Região ou Associação) usando-
se uma formatura em ferradura sempre que possível. 

11) Não se devem misturar atos religiosos com as cerimónias escotistas. Quando os elementos em causa pretenderem, 
poderá haver um ato ou celebração religiosa antes ou depois da cerimónia escotista. A separação dos dois momentos é essencial 
para que as cerimónias escotistas possam realizar-se mantendo todas as caraterísticas definidas neste manual e sem perturbarem 
a celebração religiosa. 
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12) As cerimónias são momentos integrantes do Escotismo onde os jovens e adultos participam enquanto escoteiros, por 
isso toda e qualquer fantasia e enredo fantástico só serve para diminuir a importância pedagógica do momento e lhe retirar 
sinceridade. 

13) Nas cerimónias, quem vai entregar distintivos deve tê-los todos em seu poder antes de iniciar a cerimónia e deve ter um 
sistema para que os mesmos fiquem presos na posição adequada (por exemplo usando um alfinete). 

 

4.2. Cerimónias da Alcateia 

As cerimónias representam uma importante parte da vida da Alcateia, algumas em particular podem ter grande influência no 
desenvolvimento do caráter dos Lobitos pelo que é essencial que as cerimónias se realizem duma forma correta. 

Relembra-se que as cerimónias dos Lobitos são feitas perante o Totem da Alcateia e não perante as bandeiras. 

Recordem-se as regras de ouro de todas as cerimónias: curtas, simples e sinceras. Uma cerimónia em que estas regras não se 
apliquem, pode mesmo ser negativa. Se não for curta pode ocasionar cansaço dos Lobitos e fazer com que estejam inquietos; a 
complexidade diminui a compreensão e a falta de sinceridade destrói o verdadeiro interesse, exceto no princípio, em que 
consideram como uma atuação agradável; estes fatores combinam-se para destruir a sua solenidade. 

O primeiro cuidado é ter uma boa participação da Alcateia, o que é fácil de assegurar desde que os Velhos Lobos tenham tomado 
as precauções necessárias, avisando com antecedência todos os Lobitos e criar a expectativa de todos em relação à cerimónia. 
Não esquecer de avisar os outros Dirigentes do Grupo, os pais da criança e outros convidados especiais. O segundo cuidado é 
assegurar que os intervenientes mais importantes como o Lobito e o Aquelá conhecem o desenvolvimento da cerimónia para 
assegurar uma execução cuidada. 

As cerimónias da Alcateia são sempre feitas perante a Chefia da Alcateia e devem ser dirigidas pelo Aquelá, no entanto na sua 
ausência nenhum Lobito deve ser prejudicado, devendo as mesmas serem dirigidas por outro Dirigente da Alcateia. Em qualquer 
caso devem ser sempre os Dirigentes da Alcateia a receber a Promessa dos Lobitos. As cerimónias da Alcateia começam sempre 
com o Grande Uivo, ficando a Alcateia formada em círculo. 

Os Dirigentes nunca fazem a saudação como os Lobitos (i.e. com 2 dedos) mas sim a saudação normal (com 3 dedos). 

Deve-se ter o cuidado de não agrupar várias cerimónias, mas caso isso não seja possível, elas devem ser realizadas 
sequencialmente, por ordem decrescente de relevância (Promessas, Lobito Alerta, 2ª Estrela, Especialidades, Investiduras de 
Cargo). 

  

4.2.1. O Grande Uivo 

O Aquelá escolhe o local para a realização do Grande Uivo, colocando-se no seu centro, com o Totem da Alcateia. Os outros 
Velhos Lobos da Alcateia ficam junto do Aquelá, de costas uns para os outros e virados para onde a Alcateia vai formar. 

O Aquelá grita: “ALCATEIA! ALCATEIA! ALCATEIA!”. 

Os Lobitos e os aspirantes respondem: “ALCATEIAAAAA!”. 

Todos correm e dando as mãos formam um círculo em volta do Aquelá, largando de seguida as mãos. Os Pata-Tenras ficam em pé 
na posição de Sempre Pronto. Os Lobitos ficam na posição de cócoras, em saudação dupla (com as duas mãos), tocando com as 
pontas dos dedos, indicador e médio, no chão e os braços entre as pernas. 

Quando todos se encontrarem em posição o Aquelá pergunta: “Alcateia ,O Melhor Possível?” 

Ao que todos os Lobitos respondem: 
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“Sim, A-que-lá. O Melhor! O Melhor! O Melhor Possível!” 

Quando estão a pronunciar “...ssível”, os Lobitos saltam como uma mola, no mesmo lugar, levantando os braços com as 2 mãos 
em saudação, baixando o braço esquerdo, ficando assim na posição de “saudação”. Nesta altura os Pata-Tenras fazem também a 
saudação. 

O Aquelá poderá então ordenar à Alcateia que fique na posição “À Vontade”, para dar início às cerimónias ou informações, ou 
poderá ordenar “Boa Caça” e todos dispersam. 

Qualquer Velho Lobo pode na ausência do Aquelá dirigir o Grande Uivo. 

Os Dirigentes da Alcateia ficam dentro do círculo, no centro, junto ao Aquelá, a menos que, por questões de dimensão não caibam. 
Os outros Dirigentes, os instrutores e os convidados formam fora do círculo em linha. 

Após o Grande Uivo, mantendo-se a Alcateia formada em círculo, realizam-se as cerimónias de Promessa, Etapas, Especialidades, 
Investidura de cargos e Passagem de Divisão. 

 

4.2.2. Promessa 

É a mais importante de todas as cerimónias da Alcateia e por conseguinte deve ser aquela a que devemos dar mais ênfase. Apesar 
de tudo deve ser simples, para que o Pata-Tenra a execute perfeitamente. Duma forma geral, a criança está muito nervosa e 
provavelmente esquecerá a sua parte. É recomendável que o Aquelá ajude a criança a dizer a fórmula da Promessa caso seja 
necessário, facilitando a sua realização. 

Como esta cerimónia representa a entrada do Lobito na grande Fraternidade Escotista Mundial, a Alcateia deverá demonstrar o seu 
regozijo pela entrada de um novo elemento. 

A cerimónia inicia-se depois de a Alcateia ter feito o Grande Uivo e estar formada em círculo, com os Dirigentes da Alcateia no 
centro e o Aquelá com o Totem de Alcateia. O Pata-Tenra é chamado pelo seu nome da Selva para o interior do círculo em frente ao 
Aquelá. 

  

Figura 19 - Promessa de Lobito 
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A criança apresenta-se uniformizada, mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial, o distintivo de 1ª Estrela e 
o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço encontra-se em poder do Escoteiro Chefe de Grupo e as restantes 
insígnias e distintivos em poder dos Dirigentes da Divisão. 

O Aquelá começa por dizer umas palavras sobre o Pata-Tenra e o progresso pessoal que alcançou, dando os parabéns pelo 
esforço realizado, depois dá a ordem “Sempre Pronto”. 

Após todos estarem em “Sempre Pronto” o Dirigente pergunta à criança se sabe a Promessa e a Lei da Alcateia, podendo pedir ao 
Lobito para dizer a Lei.  

De seguida pergunta se está pronto para fazer a sua Promessa de Lobito e perante a resposta positiva dá indicação de “Saudação 
Saudar” e pede ao Pata-Tenra para prestar a sua Promessa. O Pata-Tenra na posição de “Saudação Saudar” presta a sua 
Promessa perante o Totem da Alcateia, dizendo o seguinte: 

“Prometo fazer o melhor possível por: 

- Amar a Deus (ou outra alusão de natureza religiosa) e os meus pais, 

- Praticar diariamente uma boa ação e cumprir a Lei da Alcateia.” 

O Totem da Alcateia não se inclina nem baixa durante a cerimónia. 

Finda a Promessa o Aquelá dá ordem de “Saudação Cessar”, refere que confia que o Lobito fará o melhor possível por cumprir a 
Promessa que acabou de fazer e diz umas breves palavras de incentivo e boas vindas à Alcateia e ao Escotismo. 

De seguida os Dirigentes da Divisão colocam-lhe na camisa a Insígnia Associativa, do Escotismo Mundial e o distintivo de 1ª 
Estrela, de seguida cumprimentam-no apertando a mão esquerda e fazendo a saudação. 

O Escoteiro Chefe Grupo (ou quem o substitua) entra dentro do círculo e coloca- lhe o lenço do Grupo, dizendo algumas palavras 
sobre a importância do lenço (que representa a honra do Grupo) e/ou a simbologia, dando as boas vindas. 

À indicação do Aquelá, o Lobito dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação, dando assim as 
boas vindas ao novo Lobito da Alcateia. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Aquelá indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura. 

Se houver mais algum Pata-Tenra para fazer a sua Promessa repete-se o procedimento atrás descrito. 

Após terminada(s) a(s) cerimónia(s) a Alcateia faz o Grande Uivo, no qual o(s) novo(s) Lobito(s) participa(m) pela primeira vez na 
condição de Lobito(s) e já não de Pata-Tenra(s). 

  

4.2.3. 2ª Estrela, Lobito Alerta e Especialidades 

Estas cerimónias constituem uma oportunidade para se felicitar o Lobito pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer 
umas palavras de incentivo ao progresso escotista dos elementos da Alcateia. 

A cerimónia inicia-se depois de a Alcateia ter feito o Grande Uivo e estar formada em círculo, com os Dirigentes da Alcateia no 
centro e o Aquelá com o Totem de Alcateia. 

O Aquelá chama o Lobito que se dirige para a sua frente, no interior do círculo. 

O Aquelá refere a etapa concluída ou a especialidade obtida e felicita o Lobito. Pode também referir brevemente a importância do 
progresso alcançado e do esforço realizado. 



 
  
 
 

 

22 Documentos Oficiais – Manual de Cerimónias 

31/08/2014| Versão: 1.0 | Autor: AEP 

 

 

Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e ele ou outro Velho Lobo coloca-lhe o distintivo respetivo, cumprimentando-o de 
seguida apertando a mão esquerda e fazendo a saudação. 

No caso de o Lobito receber na mesma cerimónia mais do que uma especialidade, os distintivos devem ser colocados no mesmo 
momento, fazendo-se uma referência a cada uma das especialidades obtidas. À indicação do Aquelá, o Lobito dá depois meia- 
volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Aquelá indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura. 

Após as cerimónias a Alcateia faz o Grande Uivo. 

Nas cerimónias das etapas de progresso deve-se aproveitar para explicar o seu simbolismo. 

O(s) distintivo(s) a atribuir deve(m) estar na posse de um dos Dirigentes da Alcateia. 

 

4.2.4. Investidura nos cargos de Guia e Sub-guia de Bando 

As cerimónias de Investidura de Guia de Bando e Sub-guia de Bando devem ocorrer com brevidade após comunicada a decisão 
dos Velhos Lobos, sendo necessário que previamente tenham feito a Promessa. 

A cerimónia inicia-se depois de a Alcateia ter feito o Grande Uivo e estar formada em círculo, com os Dirigentes da Alcateia no 
centro e o Aquelá com o Totem de Alcateia. 

De seguida chama o Lobito que vai ser investido, que se deve dirigir para a frente do Aquelá, no interior da formatura.  

O Aquelá dirige umas curtas palavras de incentivo ao novo Guia (ou Sub-guia) e ao seu bando. 

Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Guia (ou Sub-guia) se está pronto para fazer a sua Investidura. Perante a 
resposta afirmativa, o Aquelá dá ordem de “Saudação Saudar” e o Lobito que vai ser investido pronuncia a seguinte fórmula: 

 

“Prometo ajudar os Velhos Lobos e os lobitos do meu bando como … <Guia ou Sub-guia> do bando … <cor do bando>.” 

 

Uma vez concluída a Investidura, o Aquelá dá ordem de “Saudação Cessar” e ele ou outro Velho Lobo coloca o distintivo de cargo 
respetivo. 

À indicação do Aquelá, o Lobito dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Aquelá indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura. 

Para terminar pode haver um ato simples de reconhecimento ao novo Guia ou Sub- guia por parte dos outros elementos que 
compõem do bando (por exemplo um aperto de mão individual). 

Após a cerimónia a Alcateia faz o Grande Uivo. 

O distintivo de cargo deve estar na posse de um dos Dirigentes da Alcateia. 
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4.2.5. Passagem de Lobitos para a Tribo de Escoteiros 

A cerimónia de passagem do Lobito à Tribo de Escoteiros deve ser o culminar do processo de ponte entre as duas Divisões, 
devendo ter sido realizadas atividades em que o Lobito já tenha sido envolvido na Tribo de Escoteiros e conheça os novos 
Dirigentes e os membros da futura Patrulha que irá integrar. 

É uma cerimónia importante para a continuidade do jovem no Grupo, pelo que não deve ser omitida. Trata-se de uma cerimónia 
conjunta entre a Alcateia e a Tribo de Escoteiros, tendo por isso de ser marcada e preparada com a devida antecedência pelos 
Dirigentes de ambas as Divisões. 

A cerimónia deverá ser agradável e não excessivamente emotiva, podendo incluir um jogo ou animação mais alegre. A cerimónia 
inicia-se após o Grande Uivo com toda a Alcateia para a despedida, em que o Aquelá diz umas palavras de incentivo e deseja 
felicidade para a nova fase de desenvolvimento da criança e uma receção amistosa e calorosa por parte da Tribo de Escoteiros. 

As Divisões formam em locais diferentes, com alguma distância entre si, sempre que possível ao ar livre. 

Decorrerá um momento previamente definido pelos Dirigentes da Alcateia, em que a Divisão se despeça do Lobito que vai sair. O 
Aquelá leva de seguida o Lobito ao encontro do Escoteiro Chefe de Tribo de Escoteiros que o conduz à formatura da Tribo de 
Escoteiros onde será apresentado e receberá as boas vindas da Divisão e da Patrulha que irá integrar. 

Durante a receção na Tribo de Escoteiros são-lhe colocadas as jarreteiras verdes. 

A camisa de Lobito e o quico devem ser substituídos após a passagem para a Tribo de Escoteiros, o que deverá acontecer no 
menor prazo possível. 

 

4.3. Cerimónias das Tribos de Escoteiros e de Exploradores 

As cerimónias fazem parte do enquadramento simbólico da Divisão e marcam os momentos de progressão do jovem e da vida da 
Divisão. 

São sempre individuais e devem ser feitas no mais curto espaço de tempo, após o jovem ter concluído os requisitos para evitar 
que o jovem se desmotive relativamente ao seu progresso pessoal. 

Tal como nas outras Divisões, importa manter as cerimónias curtas, simples e sinceras, assegurando uma boa participação de 
toda a Divisão e a possibilidade dos jovens convidarem os familiares e amigos a assistirem. 

As cerimónias são sempre feitas perante a Chefia da Tribo e devem ser dirigidas pelo Escoteiro Chefe de Tribo, no entanto na sua 
ausência nenhum jovem deve ser prejudicado, devendo as mesmas ser dirigidas por outro Dirigente da Divisão. Em qualquer caso 
devem ser sempre os Dirigentes da Divisão a receber o Compromisso de Honra. 

As cerimónias na Tribo de Escoteiros e na Tribo de Exploradores são idênticas. 

  

4.3.1. Compromisso de Honra 

A cerimónia do Compromisso de Honra é um dos momentos mais marcantes na vida de um Escoteiro, por isso deve ser 
particularmente cuidada pelos Dirigentes. A cerimónia deve decorrer assim que o jovem concluiu a sua 1ª Etapa. É incorreto fazer 
o jovem esperar por um “momento especial do Grupo” para fazer o seu Compromisso de Honra, tanto mais que este é em primeiro 
lugar um momento especial dele, devendo os interesses do Grupo ou da Tribo ser colocados em segundo plano. 

Note-se que a cerimónia do Compromisso de Honra é individual. Sempre que possível deve ser feita apenas para o jovem que 
concluiu a 1ª Etapa e está pronto a fazer o Compromisso. Evita-se também a necessidade de fazer em simultâneo o Compromisso 
de Honra de muitas pessoas e a tentação de se esquecer que esta tem, obrigatoriamente, de ser uma cerimónia individual, ou ainda 
de querer apressar as cerimónias. 
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Quando existir mais do que um jovem para fazer o Compromisso de Honra, haverá lugar a uma cerimónia individual para cada um 
deles. Só após a conclusão de uma cerimónia e o retorno do jovem ao seu local na formatura é que o Dirigente chama o aspirante 
seguinte para realizar o seu Compromisso de Honra, repetindo-se todos os passos que a seguir se descrevem. Em nenhum caso a 
cerimónia pode ser coletiva, com mais do que um jovem a realizarem em simultâneo os seus Compromissos de Honra. Isso seria 
desvalorizar o significado do Compromisso de Honra e o momento mais importante na vida de um Escoteiro. O Compromisso de 
Honra é algo que cada jovem deve viver individualmente e sentir que nesse momento é aceite por todos os membros da sua Tribo 
e que todos estão presentes para testemunhar e reconhecer a sua integração na Divisão. 

Para esta cerimónia deverá procurar-se sempre convidar os familiares do jovem que vai realizar o seu Compromisso de Honra. 

As Patrulhas que integram a Tribo formam em ferradura. Na boca da formatura encontram-se, em linha, de frente para a Tribo, o 
Escoteiro Chefe de Tribo ao centro e a ladeá-lo os Escoteiros-Subchefes da Tribo juntamente com o Escoteiro Chefe de Grupo. Se 
forem muitos Dirigentes, deverão ficar no máximo 3 entre as bandeiras e os restantes ficam em linha depois das bandeiras de um e 
de outro lado, para que quem vai fazer o Compromisso de Honra tenha as bandeiras próximo de si. 

No início da cerimónia, com os presentes na posição de “Saudação Saudar”, as bandeiras entram na formatura em ferradura, 
transportadas pelos porta-bandeiras e avançam para junto dos Dirigentes da Tribo, ficando a ladear os Dirigentes e virados para os 
demais elementos da Divisão, conforme o já indicado sobre condução, movimento, entrada e saída de bandeiras. 

O Escoteiro Chefe da Tribo chama o futuro escoteiro pelo seu nome. O Guia de Patrulha conduz o futuro escoteiro regressando 
depois ao seu lugar na formatura. 

O jovem, caso venha de fora do Movimento, apresenta-se uniformizado, mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo 
Mundial, o distintivo de 1ª Etapa e o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço encontra-se em poder do Escoteiro 
Chefe de Grupo e as restantes insígnias e distintivos em poder dos Dirigentes da Divisão. Caso já tenha feito a Promessa de Lobito 
na Alcateia nesta cerimónia receberá apenas o distintivo da 1ª Etapa. 

O Escoteiro Chefe de Tribo começa por dizer umas palavras sobre o futuro escoteiro e o progresso pessoal que alcançou, dando 
os parabéns pelo esforço realizado, depois dá a ordem “Sempre Pronto”. 

Após toda a Divisão estar em “Sempre Pronto” o Dirigente pergunta ao jovem se está pronto para fazer o Compromisso de Honra e 
se sabe o significado da sua honra. De seguida pergunta-lhe se sabe a Lei do Escoteiro e o Compromisso de Honra e perante 
resposta positiva dá indicação de “Saudação Saudar” e pede ao jovem que preste o seu Compromisso de Honra. O jovem na 
posição de “Saudação Saudar” presta o seu Compromisso de Honra perante a Bandeira Nacional e a Bandeira do Grupo, dizendo o 
seguinte: 

“Prometo pela minha honra fazer o meu melhor por: 

- Cumprir os meus deveres para com a minha Fé (ou outra alusão de natureza religiosa) e a Pátria; 

- Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias; 

- Viver segundo a Lei do Escoteiro.” 

 

As bandeiras não se inclinam nem baixam durante a cerimónia, mas acompanham os movimentos “À vontade” e “Sempre Pronto”, 
conforme descritos nas figuras 17 e 18. 

Após prestar o Compromisso de Honra o Escoteiro Chefe de Tribo dá ordem de “Saudação Cessar”, refere que confia que o 
Escoteiro fará o seu melhor por cumprir o Compromisso que acabou de fazer e pode dirigir umas breves palavras de boas vindas e 
incentivo. 

De seguida, caso já tenha feito a Promessa de Lobito na Alcateia, já possuindo por isso a Insígnia Associativa, do Escotismo 
Mundial e o lenço do Grupo, recebe apenas o distintivo de 1ª Etapa. Nas restantes situações recebe a Insígnia Associativa, a 
Insígnia do Escotismo Mundial, o distintivo de 1ª Etapa e o Lenço do Grupo. 
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As insígnias e distintivos são colocados na camisa pelos Dirigentes de Divisão que de seguida o cumprimentam apertando a mão 
esquerda e fazendo a saudação. 

O Escoteiro Chefe Grupo (ou quem o substitua) é quem coloca o lenço do Grupo, dizendo algumas palavras sobre a importância 
do lenço (que representa a honra do Grupo) e/ou a simbologia, dando as boas vindas ou caso o elemento já possua o lenço, dirige-
se ao Escoteiro dizendo algumas palavras apropriadas à ocasião. 

À indicação do Escoteiro Chefe de Tribo, o Escoteiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a 
saudação, dando assim as boas vindas ao novo membro da Tribo. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Tribo chama o Guia de Patrulha que acompanhará o novo Escoteiro 
de volta ao seu lugar na formatura, indo à sua frente. 

A cerimónia termina após a saída das bandeiras, com os gritos de Patrulha e Tribo e a ordem de “Boa Caça”. 

 

4.3.2. 2ª Etapa, 3ª Etapa e Especialidades 

Estas cerimónias constituem uma oportunidade para felicitar o jovem pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer umas 
palavras de incentivo ao progresso escotista dos elementos da Tribo. 

A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe da Tribo, inicia-se depois de a Tribo estar formada em ferradura, com os Dirigentes 
da Tribo em posição. Não são usadas bandeiras. 

O Escoteiro Chefe de Tribo chama o jovem que se dirige para a sua frente, no interior da formatura. 

O Escoteiro Chefe de Tribo refere a etapa concluída ou a especialidade obtida e felicita o jovem. Pode também referir brevemente a 
importância do progresso alcançado e do esforço realizado. 

Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e ele ou outro Dirigente da Tribo coloca- lhe o distintivo respetivo, cumprimentando-o de 
seguida apertando a mão esquerda e fazendo a saudação. 

No caso de o jovem receber na mesma cerimónia mais do que uma especialidade, os distintivos devem ser colocados no mesmo 
momento, fazendo-se uma referência a cada uma das especialidades obtidas. 

À indicação do Escoteiro Chefe de Tribo, o jovem dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o jovem regressa ao seu lugar na formatura, dando de seguida a Patrulha o seu Grito e de 
seguida a Tribo. 

A cerimónia termina, com a ordem de “Boa Caça”. 

O(s) distintivo(s) a atribuir deve(m) estar na posse de um dos Dirigentes da Tribo. 

 

4.3.3. Investidura nos cargos de Guia e Sub-guia de Patrulha 

A Investidura do Guia e Sub-guia de Patrulha deve ocorrer no mais curto espaço de tempo após a eleição em Conselho de 
Patrulha, sendo necessário que previamente tenham feito o Compromisso de Honra. 

O Guia e o Sub-guia de Patrulha são investidos no cargo na presença da Tribo, do Escoteiro Chefe e dos Escoteiros Subchefes da 
Divisão. 

A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe da Tribo, inicia-se depois de a Tribo estar formada em ferradura, com os Dirigentes 
da Tribo em posição. Não são usadas bandeiras. 
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O Escoteiro Chefe de Tribo refere brevemente o significado do cargo em questão, da responsabilidade que ele acarreta e da 
confiança depositada no jovem. 

De seguida chama o jovem que vai ser investido, que se deve dirigir para a frente do Escoteiro Chefe de Tribo, no interior da 
formatura. 

Começa por dar os parabéns ao jovem pela eleição para o cargo. 

Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Guia (ou Sub-guia) se está pronto para fazer a sua Investidura. 

Perante a resposta afirmativa, o Escoteiro Chefe de Tribo dá ordem de “Saudação Saudar” e o jovem que vai ser investido 
pronuncia a seguinte fórmula: 

“Prometo desempenhar com responsabilidade o cargo de …<Guia ou Sub-guia> da Patrulha … <nome da Patrulha>.” 

Uma vez concluída a Investidura, o Escoteiro Chefe de Tribo dá ordem de “Saudação Cessar” e ele ou outro Dirigente da Tribo 
coloca-lhe o distintivo de cargo respetivo. 

À indicação do Escoteiro Chefe de Tribo, o jovem dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Tribo indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura, dando 
de seguida a Patrulha o seu grito e no final a Tribo. 

A cerimónia termina com a ordem de “Boa Caça”. 

O distintivo de cargo deve estar na posse de um dos Dirigentes da Tribo. 

 

4.3.4. Investidura nos restantes cargos de Patrulha 

A Investidura dos restantes cargos de Patrulha deve ocorrer no mais curto espaço de tempo após a eleição em Conselho de 
Patrulha, sendo necessário que previamente tenham feito o Compromisso de Honra e o Guia ou Sub-guia da sua Patrulha tenham 
sido investidos. 

Estas Investiduras decorrem numa cerimónia da Patrulha, na presença do Guia de Patrulha e do Sub-guia de Patrulha. 

A Patrulha forma em ferradura com o Guia na cabeça da mesma. 

O Guia informa que vão fazer a cerimónia e a que cargo diz respeito. 

O jovem que vai fazer a investidura é chamado pelo Guia, posiciona-se à sua frente e fazendo a saudação, pronuncia a seguinte 
fórmula: 

“Prometo desempenhar com responsabilidade o cargo de …<nome do cargo> da Patrulha … <nome da Patrulha>.” 

O Guia coloca-lhe o distintivo do cargo e refere que a Patrulha confia que ele desempenhará com responsabilidade o seu cargo. 

 

4.3.5. Passagem do Escoteiro para a Tribo de Exploradores 

A cerimónia de passagem do Escoteiro à Tribo de Exploradores deve ser o culminar do processo de ponte entre as duas Divisões, 
devendo ter sido realizadas atividades em que o Escoteiro já tenha sido envolvido na Tribo de Exploradores e conheça os novos 
Dirigentes e os membros da futura Patrulha que irá integrar. 
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É uma cerimónia importante para a continuidade do jovem no Grupo, por isso não deve ser omitida. Trata-se de uma cerimónia 
conjunta entre a Tribo de Escoteiros e a Tribo de Exploradores, tendo por isso de ser marcada e preparada com a devida 
antecedência pelos Dirigentes de ambas as Divisões. 

A cerimónia deverá ser agradável e não excessivamente emotiva, podendo incluir um jogo ou animação mais alegre. A cerimónia 
deve incluir uma formatura em ferradura com toda a Tribo de Escoteiros para a despedida, em que o Escoteiro Chefe de Tribo de 
Escoteiros diga umas palavras de incentivo e deseje felicidade para a nova fase de desenvolvimento do jovem e uma receção 
amistosa e calorosa por parte da Tribo de Exploradores. 

As Tribos formam em ferradura, em locais diferentes, com alguma distância entre si, sempre que possível ao ar livre. 

Decorrerá um momento previamente definido pelos Dirigentes da Tribo de Escoteiros, em que a Divisão se despeça do Escoteiro 
que vai sair. O Escoteiro Chefe de Tribo de Escoteiros leva de seguida o Escoteiro ao encontro do Escoteiro Chefe de Tribo de 
Exploradores que o conduz à formatura da Tribo de Exploradores onde será apresentado e receberá as boas vindas da Divisão e 
da Patrulha que irá integrar. 

Durante a receção na Tribo de Exploradores são-lhe colocadas as jarreteiras azuis. 

 

4.3.6. Passagem do Explorador para o Clã 

A cerimónia de passagem do Explorador para o Clã deve ser o culminar do processo de ponte entre as duas Divisões, devendo ter 
sido realizadas atividades em que o Explorador já tenha sido envolvido no Clã e conheça os novos Dirigentes e os membros do 
Clã. 

É uma cerimónia importante para a continuidade do jovem no Grupo, por isso não deve ser omitida. Trata-se de uma cerimónia 
conjunta entre a Tribo de Exploradores e o Clã, tendo por isso de ser marcada e preparada com a devida antecedência pelos 
Dirigentes de ambas as Divisões. 

A cerimónia deverá ser agradável e não excessivamente emotiva, podendo incluir um jogo ou animação mais alegre. A cerimónia 
deve incluir uma formatura em ferradura com toda a Tribo de Exploradores para a despedida, em que o Escoteiro Chefe de Tribo de 
Exploradores diga umas palavras de incentivo e deseje felicidade para a nova fase de desenvolvimento do jovem e uma receção 
amistosa e calorosa por parte do Clã.  

As Divisões formam em ferradura, em locais diferentes, com alguma distância entre si, sempre que possível ao ar livre. 

Decorrerá um momento previamente definido pelos Dirigentes da Tribo de Exploradores, em que a Divisão se despeça do 
Explorador que vai sair. O Escoteiro Chefe de Tribo de Exploradores leva de seguida o Explorador ao encontro do Escoteiro Chefe 
de Clã que o conduz à formatura do Clã onde será apresentado e receberá as boas vindas de todos os Caminheiros. 

Durante a receção no Clã são-lhe colocadas as jarreteiras vermelhas. 

 

4.4. Cerimónias do Clã 

No Clã, é fundamental que as cerimónias sejam curtas, simples e sinceras sem falsos misticismos. 

As cerimónias tal como estão definidas neste manual fazem parte do enquadramento simbólico da Divisão, onde se procura que o 
Caminheiro viva a realidade, envolvendo- se na comunidade e procurando o seu caminho na vida. 

Para além de uma boa participação de toda a Divisão nas cerimónias, também no Clã deve ser assegurada a possibilidade dos 
jovens convidarem os familiares e amigos a assistir. A presença da Chefia de Grupo deve ser reforçada para mostrar que dada a 
maturidade dos caminheiros a Chefia reconhece a sua particular importância no Grupo, cultivando também uma relação de 
proximidade entre os caminheiros e a Chefia do Grupo. 
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Tendo em conta a metodologia da Divisão, que é centrada no indivíduo, é ainda maior a necessidade de realizar as cerimónias 
individualmente e de as marcar em função do ritmo de progresso de cada membro. 

As cerimónias são sempre feitas perante a Chefia do Clã e devem ser dirigidas pelo Escoteiro Chefe de Clã, no entanto na sua 
ausência nenhum jovem deve ser prejudicado, devendo as mesmas serem dirigidas por outro Dirigente da Divisão. Em qualquer 
caso devem ser sempre os Dirigentes da Divisão a receber o Compromisso de Honra. 

As cerimónias são no essencial semelhantes às da Tribo de Escoteiros e Tribo de Exploradores. 

  

4.4.1. Compromisso de Honra 

A cerimónia do Compromisso de Honra, (ou renovação do Compromisso para aqueles que já o tenham feito em Divisões 
anteriores), no Clã deve seguir todos os preceitos indicados anteriormente para a cerimónia nas Tribos. Também aqui é 
fundamental que o jovem tenha a oportunidade de realizar a Cerimónia assim que tenha terminado a 1ª Etapa de Progresso e a 
cerimónia continua a ser individual. O jovem deve ter a oportunidade de convidar antecipadamente os familiares e amigos para 
estarem presentes. 

O Clã forma em ferradura. Na boca da formatura encontram-se, em linha, de frente para o Clã, o Escoteiro Chefe de Clã ao centro e 
a ladeá-lo os Escoteiros-Subchefes de Clã juntamente com o Escoteiro Chefe de Grupo. Se forem muitos Dirigentes, deverão ficar 
no máximo 3 entre as bandeiras e os restantes ficam em linha depois das bandeiras de um e de outro lado, para que quem vai fazer 
o Compromisso de Honra tenha as bandeiras próximo de si. 

No início da cerimónia, com os presentes na posição de “Saudação Saudar”, as bandeiras entram na formatura em ferradura, 
transportadas pelos porta-bandeiras e avançam para junto dos Dirigentes do Clã, ficando a ladear os Dirigentes e virados para os 
Caminheiros, conforme o já indicado sobre condução, movimento, entrada e saída de bandeiras. 

O Escoteiro Chefe de Clã chama o jovem pelo seu nome, que se dirige para junto da Chefia do Clã, colocando-se de frente para ele. 

O jovem, caso venha de fora do Movimento, apresenta-se uniformizado mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo 
Mundial, o distintivo de 1ª Etapa e o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço encontra-se em poder do Escoteiro 
Chefe de Grupo e as restantes insígnias e distintivos em poder dos Dirigentes da Divisão. Caso já tenha feito a Promessa na 
Alcateia ou o Compromisso de Honra nas Tribos, nesta cerimónia receberá apenas o distintivo da 1ª Etapa. 

O Escoteiro Chefe de Clã faz algumas referências à opção de ser Caminheiro, ao caminho a seguir no Clã, à procura do caminho na 
vida, podendo ainda referir-se às dificuldades, ao esforço individual e à ajuda dos outros ou a outras questões associadas com a 
vida em Clã e com os valores do Compromisso de Honra, devendo também dar os parabéns pelo empenho pessoal do Caminheiro 
no seu próprio desenvolvimento. Depois dá a ordem “Sempre Pronto”. 

Após todos os presentes estarem em “Sempre Pronto” o Dirigente pergunta ao jovem se está pronto para fazer o Compromisso de 
Honra e se sabe o significado da sua honra. De seguida pergunta-lhe se sabe a Lei do Escoteiro e o Compromisso de Honra e 
perante resposta positiva dá indicação de “Saudação Saudar” e pede ao jovem que preste o seu Compromisso de Honra. O jovem 
na posição de “Saudação Saudar” presta o seu Compromisso de Honra perante a Bandeira Nacional e a Bandeira do Grupo, 
dizendo o seguinte: 

 

“Prometo pela minha honra fazer o meu melhor por: 

- Cumprir os meus deveres para com a minha Fé (ou outra alusão de natureza religiosa) e a Pátria; 

- Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias; 

- Viver segundo a Lei do Escoteiro.” 
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As bandeiras não se inclinam nem baixam durante a cerimónia, mas acompanham os movimentos “À vontade” e “Sempre Pronto”, 
conforme descritos nas figuras 17 e 18. 

Após prestar o Compromisso de Honra o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Cessar” e refere que confia que o 
Caminheiro fará o seu melhor por cumprir o Compromisso que acabou de fazer e pode dirigir umas breves palavras de boas vindas 
e incentivo. 

De seguida, caso já tenha feito a Promessa na Alcateia ou o Compromisso de Honra na Tribo, já possuindo por isso a Insígnia 
Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial e o lenço do Grupo, recebe apenas o distintivo de 1ª Etapa. Nas restantes situações 
recebe a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial, o distintivo de 1ª Etapa e o Lenço do Grupo. 

As insígnias e distintivos são colocados na camisa pelos Dirigentes de Divisão que de seguida o cumprimentam apertando a mão 
esquerda e fazendo a saudação. 

O Escoteiro Chefe Grupo (ou quem o substitua) é quem coloca o lenço do Grupo, dizendo algumas palavras sobre a importância 
do lenço (que representa a honra do Grupo) e/ou a simbologia, dando as boas vindas, ou caso o elemento já possua o lenço, 
dirige-se ao Caminheiro dizendo algumas palavras apropriadas à ocasião. 

À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a 
saudação, dando assim as boas vindas novo membro do Clã. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Clã dá indicação para o Caminheiro voltar para o seu lugar na 
formatura. 

A cerimónia termina após a saída das bandeiras, com o grito de Clã, caso exista, e a ordem de “Boa Caça”. 

 

4.4.2. 2ª Etapa, 3ª Etapa e Especialidades 

Estas cerimónias constituem uma oportunidade para felicitar o Caminheiro pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer 
umas palavras de incentivo ao progresso escotista dos elementos do Clã. 

A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe de Clã, inicia-se depois do Clã estar formado em ferradura, com os Dirigentes do Clã 
em posição. Não são usadas bandeiras. 

De seguida chama o Caminheiro que se dirige para a sua frente, no interior da formatura. 

O Escoteiro Chefe de Clã refere a etapa concluída ou a especialidade obtida e felicita o jovem. Pode também referir brevemente a 
importância do progresso alcançado e do esforço realizado. 

Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e ele ou outro Dirigente do Clã coloca- lhe o distintivo respetivo, cumprimentando-o de 
seguida apertando a mão esquerda e fazendo a saudação. 

No caso do jovem receber na mesma cerimónia mais do que uma especialidade, os distintivos devem ser colocados no mesmo 
momento, fazendo-se uma referência a cada uma das especialidades obtidas. 

À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a 
saudação. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Caminheiro regressa ao seu lugar na formatura, podendo nessa altura o Clã dar o seu 
grito de Divisão. 

A cerimónia termina, com a ordem de “Boa Caça”. 

O(s) distintivo(s) a atribuir deve(m) estar na posse de um dos Dirigentes do Clã. 



 
  
 
 

 

30 Documentos Oficiais – Manual de Cerimónias 

31/08/2014| Versão: 1.0 | Autor: AEP 

 

 

4.4.3. Escoteiro da Pátria 

Esta cerimónia é Presidida pelo Escoteiro Chefe Nacional ou outro membro da Chefia Nacional por ele designado. 

Pela sua importância, não deve ser misturada com outras e deve, se possível, ser uma cerimónia pública e aberta a todo o Grupo 
(incluindo a Alcateia), aos pais, convidados do jovem e à comunidade. 

Os Escoteiros presentes formam em ferradura. 

O Escoteiro Chefe de Clã dinamiza um momento prévio destinado a reconhecer o empenho do jovem e o seu percurso e trabalho 
no Clã e no Grupo. 

O Escoteiro Chefe de Grupo diz umas palavras sobre a importância da cerimónia e o percurso do Caminheiro. 

O Escoteiro Chefe Nacional toma a palavra e depois da sua intervenção, manda entrar as bandeiras e dá início à cerimónia. As 
bandeiras seguem as regras já definidas. 

Depois de questionado o jovem, pede-lhe para renovar o seu Compromisso de Honra como Escoteiro da Pátria. 

Após a renovação do Compromisso de Honra o Escoteiro Chefe Nacional coloca a Insígnia de Escoteiro da Pátria no braço do 
Caminheiro, cumprimentando-o de seguida. 

Por indicação do Escoteiro Chefe Nacional o Caminheiro cumprimentará os presentes. 

Quando o Escoteiro Chefe Nacional determinar a cerimónia terminará ou passará a ser conduzida por um Dirigente do Grupo para 
dinamizar um momento que o Grupo tenha preparado. 

 

4.4.4. Investidura nos cargos da Equipa Executiva 

A Investidura do Guia de Clã e dos restantes cargos da Equipa Executiva, deve ocorrer no mais curto espaço de tempo após a 
eleição da Equipa Executiva sendo necessário que previamente tenham feito o Compromisso de Honra. 

A Investidura é feita perante a Chefia de Clã, numa cerimónia de Divisão ou de Grupo. Sempre que possível o Escoteiro Chefe de 
Grupo ou um Escoteiro Subchefe de Grupo devem estar presentes. 

A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe de Clã, inicia-se depois de o Clã estar formado em ferradura, com os Dirigentes do 
Clã em posição. Não são usadas bandeiras. O Escoteiro Chefe de Clã refere brevemente a importância da função e o compromisso 
de trabalho que será efetuado. 

De seguida chama o Caminheiro que vai ser investido, que se dirige para a frente do Escoteiro Chefe de Clã, no interior da 
formatura. 

Começa por dar os parabéns pela eleição para o cargo. 

Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Caminheiro se está pronto para fazer a sua Investidura. 

Perante a resposta afirmativa, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Saudar” e o Caminheiro que vai ser investido 
pronuncia a seguinte fórmula: 

“Prometo desempenhar com responsabilidade o cargo de … <nome do cargo> do nosso Clã.” 

Uma vez concluída a Investidura, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Cessar” e ele ou outro Dirigente do Clã coloca-
lhe o distintivo de cargo respetivo. 



 
  
 
 

 

31 Documentos Oficiais – Manual de Cerimónias 

31/08/2014| Versão: 1.0 | Autor: AEP 

 

 

À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a 
saudação. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Clã indica-lhe que deve retomar o lugar na formatura. 

Segue-se, um a um e nos mesmos termos, a Investidura dos outros Caminheiros nos seus cargos. O primeiro a ser investido deve 
ser o Guia de Clã, os restantes cargos devem seguir a ordem pela qual os cargos estão indicados na Carta de Clã. 

No final o Clã pode dar o seu grito de Divisão. 

A cerimónia termina com a ordem de Boa Caça. 

Os distintivos de cargo devem estar na posse de um dos Dirigentes do Clã. 

 

4.4.5. Partida do Clã 

O Escoteiro Chefe do Clã, recordará a todos os presentes, por palavras suas, que o Escotismo visa ajudar cada um a ser feliz e a 
desempenhar um papel útil na comunidade. Por essa razão a partida de um elemento do Clã é um processo natural e desejável, 
que marca o momento em que o Caminheiro seguirá o seu caminho na vida com a confiança de que poderá ultrapassar as 
dificuldades que surgirão. 

A cerimónia inicia-se depois do Escoteiro Chefe de Clã ter mandado o Clã formar em ferradura, com os Dirigentes do Clã em 
posição. 

O Escoteiro Chefe de Clã manda entrar as bandeiras segundo as regras já definidas. Depois destas estarem em posição chama o 
Caminheiro que se dirige para a sua frente, no interior da formatura. 

Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Caminheiro se está pronto para renovar o seu Compromisso de Honra. 

Perante a resposta afirmativa do Caminheiro, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Saudar” e pede-lhe para renovar o 
Compromisso de Honra. 

Uma vez concluída a renovação do Compromisso de Honra, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Cessar”. 

À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a 
saudação. 

Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Clã pode dirigir algumas palavras finais de despedida ou dar início a 
um momento de despedida previamente definido. 

O Dirigente deve desejar-lhe sucesso na sua vida futura e nas suas novas funções caso o Caminheiro vá integrar a equipa de 
chefia ou, na medida do possível, dar a ideia ao Caminheiro que um dia poderá voltar ao Movimento como Dirigente. 

A cerimónia termina após a saída das bandeiras, com a ordem de Boa Caça, ou com um momento mais informal após a saída das 
bandeiras. 
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4.5. Cerimónias de Dirigentes 

As cerimónias não são importantes apenas para os jovens. Num Movimento como o nosso em que a educação é feita pelo 
exemplo, os Dirigentes também têm as suas cerimónias, nomeadamente do Compromisso de Honra. 

Desta forma a sua preparação e realização devem ser particularmente cuidadas e os Dirigentes devem estar devidamente 
preparados, sabendo o que devem fazer e dizer. O que correr mal ou for mal feito servirá de referência para os jovens e influirá na 
forma como vivem e valorizam as suas próprias cerimónias. 

As Cerimónias de Dirigentes também devem ser curtas, simples e sinceras, com a possibilidade de ter familiares e amigos 
presentes. 

As cerimónias são sempre feitas perante os Dirigentes competentes para o efeito, nos termos dos Estatutos, do Regulamento 
Geral e do presente manual. 

 

4.5.1. Compromisso de Honra de Dirigente 

A cerimónia do Compromisso de Honra (ou de renovação do Compromisso) na Chefia é semelhante às cerimónias de 
Compromisso de Honra das restantes Divisões, já anteriormente descritas, e corresponde também à Investidura de Dirigente no 
cargo respetivo. 

Esta cerimónia é realizada quando um associado assume pela primeira vez um cargo de Chefia e sempre que assume um novo 
cargo. Deve ser feita perante o Grupo, no caso de Dirigentes de Grupo, ou em cerimónias próprias que podem ser abertas aos 
associados, no caso dos Órgãos Regionais e Nacionais. 

Exceto quando disposto de forma diferente nos Estatutos ou no Regulamento Geral, aplicam-se as seguintes regras relativamente 
aos Compromissos de Honra de Dirigente: 

O Compromisso de Honra do Presidente da Mesa da Conferência, é recebido pelo Presidente do Conselho Jurisdicional ou na sua 
ausência pelo Escoteiro Chefe Nacional. 

O Compromisso de Honra dos membros da Mesa da Conferência, é recebido pelo Presidente da Mesa da Conferência ou na sua 
ausência pelo Presidente do Conselho Jurisdicional. 

O Compromisso de Honra do Escoteiro Chefe Nacional é recebido pelo Presidente da Mesa da Conferência ou na sua ausência 
pelo Presidente do Conselho Jurisdicional.  

O Compromisso de Honra dos membros do Conselho Jurisdicional, do Conselho Fiscal e do Coordenador da Equipa Executiva da 
ENFIM são recebidos pelo Presidente da Mesa da Conferência, ou na sua ausência pelo Presidente do Conselho Jurisdicional. 

O Compromisso de Honra dos membros da Chefia Nacional é recebido pelo Escoteiro Chefe Nacional. 

O Compromisso de Honra dos membros da Equipa Executiva da ENFIM é recebido pelo Coordenador da Equipa Executiva da 
ENFIM. 

O Compromisso de Honra dos Escoteiros Chefes Regionais e dos Presidentes das Mesas dos Conselhos Regionais é recebido 
pelo Escoteiro Chefe Nacional ou outro membro da Chefia Nacional por ele designado. 

O Compromisso de Honra dos membros da Chefia Regional e das Chefias de Núcleo é recebido pelo Escoteiro Chefe Regional. 

O Compromisso de Honra dos Escoteiros Chefes de Grupo é recebido pelo representante da Chefia Nacional, da Chefia Regional, 
ou pelo Escoteiro Chefe de Grupo cessante respeitando-se esta ordem quando todos eles estiverem presentes. 

O Compromisso de Honra dos restantes Dirigentes do Grupo e dos Instrutores ou Colaboradores é recebido pelo Escoteiro Chefe 
de Grupo. 
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Por ser mais comum, refere-se de seguida a cerimónia dentro de um Grupo, que é igual às restantes variando apenas os 
intervenientes. 

O Grupo forma em ferradura, com os adultos que vão prestar o seu Compromisso de Honra à direita da formatura, no seu final. Na 
boca da formatura encontram-se, em linha, de frente para o Grupo, o Escoteiro Chefe de Grupo ao centro e a ladeá-lo os restantes 
Dirigentes do Grupo. Se forem muitos Dirigentes, deverão ficar no máximo 3 entre as bandeiras e os restantes ficam em linha 
depois das bandeiras de um e de outro lado, para que quem vai fazer o Compromisso de Honra tenha as bandeiras próximo de si. 

No início da cerimónia, com os presentes na posição de “Saudação Saudar”, as bandeiras entram na formatura em ferradura, 
transportadas pelos porta-bandeiras e avançam para junto do Escoteiro Chefe de Grupo e dos restantes Dirigentes em funções, 
ficando a ladear o Escoteiro Chefe de Grupo e virados para dentro da formatura, conforme o já indicado sobre condução, 
movimento, entrada e saída de bandeiras. 

Quando o Escoteiro Chefe de Grupo chama o futuro Dirigente, pelo seu nome, este dirige-se para junto do Escoteiro Chefe de 
Grupo, colocando-se de frente para ele.  

O aspirante a Dirigente, caso venha de fora do Movimento, apresenta-se uniformizado mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia 
do Escotismo Mundial, o Distintivo de Cargo e o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço e as restantes insígnias 
e distintivos encontram-se em poder do Escoteiro Chefe de Grupo. Caso já tenha feito a Promessa ou o Compromisso de Honra 
receberá apenas o Distintivo de Cargo. 

O Escoteiro Chefe de Grupo pode fazer algumas referências à responsabilidade do cargo, ao percurso do futuro dirigente ou a 
outro aspeto que considere relevante. Depois dá a ordem “Sempre Pronto” e inicia a cerimónia. 

Após todos os presentes estarem em “Sempre Pronto” o Escoteiro Chefe de Grupo pergunta ao futuro Dirigente se está pronto 
para fazer o Compromisso de Honra e se está consciente da responsabilidade que irá assumir. Perante resposta positiva dá 
indicação de “Saudação Saudar” e pede ao futuro Dirigente para prestar o seu Compromisso de Honra. O futuro Dirigente na 
posição de “Saudação Saudar” presta o seu Compromisso de Honra perante a Bandeira Nacional e a Bandeira do Grupo, dizendo o 
seguinte: 

“Prometo pela minha honra fazer o meu melhor por: 

- Cumprir os meus deveres para com a minha Fé (ou outra alusão de natureza religiosa) e a Pátria; 

- Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias; 

- Viver segundo a Lei do Escoteiro, procurando manter e dignificar o Escotismo, cumprindo e fazendo cumprir os seus Estatutos e  
Regulamentos,  no  desempenho  das  minhas  funções  de  …<acrescido da designação do cargo>.” 

 

As bandeiras não se inclinam nem baixam durante a cerimónia, mas acompanham os movimentos “À vontade” e “Sempre Pronto”, 
conforme descritos nas figuras 17 e 18. 

Após prestar o Compromisso de Honra, o Escoteiro Chefe de Grupo dá ordem de “Saudação Cessar” e refere que confia que o 
novo Dirigente fará o seu melhor por cumprir o Compromisso que acabou de fazer e pode dirigir umas breves palavras de boas 
vindas e incentivo. 

De seguida, caso já tenha feito a Promessa ou o Compromisso de Honra, já possuindo por isso a Insígnia Associativa, a Insígnia 
do Escotismo Mundial e o lenço do Grupo, recebe apenas o distintivo de Cargo. Nas restantes situações recebe a Insígnia 
Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial, o distintivo de Cargo e o Lenço do Grupo. 

Após a colocação das insígnias e distintivos na camisa, à indicação do Escoteiro Chefe de Grupo, o novo Dirigente cumprimenta 
cada um dos outros Dirigentes, apertando a mão esquerda e fazendo a saudação, dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação 
Saudar” todos fazem a saudação. De seguida assume a sua posição junto dos restantes elementos da Chefia do Grupo. 

A cerimónia termina após a saída das bandeiras e a ordem de “Boa Caça”. 
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4.5.2. Tomada de Posse 

Os membros de Órgãos Nacionais e Regionais, após a cerimónia de Compromisso de Honra como Dirigente devem, nos termos do 
Regulamento assinar o livro de tomada de posse. Os Dirigentes que têm como atribuição receber o Compromisso de Honra de 
quem preside ao órgão são também os que podem dar a posse. 

O texto para tomada de posse deve ser o seguinte: 

“Auto de Tomada de Posse 

Aos …<dia do mês> dias do mês de …<mês> do ano de …<ano>, pelas …<horas> horas, … <indicar o local>, nos termos dos 
Estatutos  da  Associação  dos  Escoteiros  de  Portugal,  pelo … <indicar cargo e nome> foi dada posse ao(s) seguinte(s) 
membro(s) eleito(s) para … <indicar o órgão> a :- …<indicar nome completo e o cargo em que toma posse - um por cada linha> 

Para constar, lavrou-se o presente auto de posse, que vai ser assinado pelos empossados e por quem lhes deu posse: 

… <assinaturas>” 

A assinatura do Auto de Tomada de Posse tem de ser feita pela ordem dos nomes indicados no mesmo, terminando com a 
assinatura de quem deu a posse. 

  

4.5.3. Etapas de Formação de Dirigentes 

Com a conclusão da Etapa Avançada ou das Etapas de Adjunto de Diretor de Formação ou Diretor de Formação, os Dirigentes 
recebem um símbolo externo em reconhecimento das competências adquiridas e da conclusão das referidas Etapas de Formação. 

Estas cerimónias constituem uma oportunidade para felicitar o Dirigente pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer 
umas palavras de incentivo à formação dos Dirigentes. 

No caso da Etapa Avançada a cerimónia deve ser idealmente feita no próprio Grupo e à frente dos jovens com quem o Dirigente 
trabalha, como forma de mostrar pelo exemplo que também ele se empenha no seu próprio progresso individual. 

A entrega dos símbolos externos das Etapas de Formação é feita por um Formador designado pela Equipa Executiva da ENFIM. 

Após o Grupo estar formado pelas ordens de um dos Dirigentes do Grupo, o Formador dirige algumas palavras que considere 
apropriadas, podendo por exemplo explicar a importância da Formação de Dirigentes, o significado da Etapa concluída e referir o 
trabalho que o Dirigente desenvolveu, incentivando assim outros a seguir o mesmo percurso. 

Com os presentes em “Saudação Saudar” o Formador retira o lenço do Grupo ou pede a algum Dirigente do Grupo para o retirar, e 
coloca o lenço de Gilwell e o colar de contas, ou quando o Dirigente já é possuidor do lenço de Gilwell troca apenas o colar de 
contas respetivo. Finaliza dando um aperto de mão e fazendo em simultâneo a saudação escotista. 

Terminada a saudação, são dadas vozes de “À Vontade” ou “Boa Caça” terminando a cerimónia que depois pode ser 
complementada com alguma ação simbólica, da responsabilidade do Grupo. 
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5. Protocolo 

O protocolo é a forma como se deve proceder em determinadas situações formais cumprindo um conjunto de regras e 
recomendações instituídas. 

Tendo em conta que somos uma associação juvenil o formalismo deve ser condicionado aos aspetos essenciais, no entanto deve 
ser assegurado no relacionamento com as entidades oficiais e nos momentos mais solenes, a menos que elas próprias 
demonstrem preferir uma abordagem mais informal. 

As normas de protocolo apresentadas neste capítulo, com exceção das regras sobre precedências, devem ser entendidas como 
recomendações e orientações a usar em momentos mais formais, tendo presente que da parte das entidades oficiais há 
habitualmente pleno conhecimento destas normas e elas podem fazer a diferença na perceção que têm da organização do nosso 
Movimento. 

 

5.1. Precedências 

As Precedências a nível do Estado estão definidas por lei (Lei nº 40/2006, de 25 de agosto) cujo extrato se transcreve no final deste 
manual. Sem prejuízo do aí definido, na A.E.P. respeitam-se as seguintes precedências: 

1) Escoteiro Chefe Nacional; 

2) Escoteiros Chefes Nacionais Adjuntos; 

3) Presidente da Mesa da Conferência Nacional; 

4) Presidente do Conselho Jurisdicional; 

5) Presidente do Conselho Fiscal; 

6) Coordenador Geral da ENFIM; 

7) Escoteiros Chefes Nacionais Honorários 

8) Membros da Mesa da Conferência Nacional 

9) Membros do Conselho Jurisdicional; 

10) Membros do Conselho Fiscal; 

11) Membros da Equipa Executiva da ENFIM;  

12) Antigos Escoteiros Chefes Nacionais (após 2003) e Presidentes da Direcção Nacional (até 2003) 

13) Antigos Escoteiros Chefes Nacionais Adjuntos (após 2003) e antigos membros da Direcção Nacional (até 2003) 

14) Adjuntos da Chefia Nacional; 

15) Escoteiros Chefes Regionais; 

16) Escoteiros Chefes Regionais Adjuntos; 

17) Presidentes dos Conselhos Regionais; 

18) Escoteiros Chefes Regionais Honorários 
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19) Antigos Escoteiros Chefes Regionais e Escoteiros Chefes Regionais Adjuntos (após 2003) 

20) Adjuntos da Chefia Regional; 

21) Escoteiros Chefes de Núcleo; 

22) Escoteiros Chefes de Grupo; 

23) Escoteiros Subchefes de Grupo; 

24) Adjunto da Chefia de Grupo; 

25) Escoteiros Chefes de Grupo Honorários 

26) Escoteiros Chefes de Divisão; 

27) Escoteiros Subchefes de Divisão; 

28) Instrutores e Colaboradores; 

As precedências de cortesia, podem ser respeitadas consoante as circunstâncias e os locais onde decorrem as cerimónias, 
estando sempre ligadas a normas de educação e de hospitalidade. Por exemplo, numa sessão comemorativa da abertura de um 
Grupo, o seu Escoteiro Chefe de Grupo pode optar por dar precedência ao fundador do Grupo. Se isso implicar não colocar outro 
convidado no lugar que lhe competia, deve explicar- se antecipadamente a razão dessa alteração da ordem das precedências. 

  

5.2. Convites e Comissão de Honra 

Sempre que se pretender constituir uma Comissão de Honra ou convidar entidades ou visitantes importantes, deve-se começar por 
elaborar uma lista de personalidades que serão convidadas. Os convites devem ser enviados por escrito e com bastante 
antecedência. 

Se se pretender convidar entidades oficias, como por exemplo o Presidente da Câmara, para integrar uma Comissão de Honra ou 
presidir a um evento, deve-se fazê- lo para momentos que correspondam ao início ou ao fim da atividade, para que seja possível 
fazer uma intervenção rápida e após a sessão retirar-se do evento se assim o entender. 

Para a mesa de honra e para entidades oficiais devem ser feitos convites pessoais e formais. Aos outros convidados podem ser 
enviados convites menos formais. 

 

5.3. Discursos 

No caso de se tratar de um ato solene, uma conferência ou palestra com pessoas convidadas a intervir, os discursos começam 
pela pessoa menos importante (geralmente o anfitrião) e encerram com a pessoa mais importante que é quem preside à mesa 
(geralmente um convidado que representa uma entidade oficial). Se a pessoa que preside à sessão não quiser usar da palavra, o 
anfitrião ou o mestre de cerimónias deve dizer “Em nome de <entidade ou cargo>, declaro encerrada a sessão”. 

O anfitrião é o Dirigente com cargo de maior precedência da estrutura que dirige o evento. 

O mestre de cerimónias é a pessoa da organização que é escolhida para num momento solene, declarar aberta a sessão, 
apresentar sucessivamente quem vai usar a palavra e declarar no final que o momento solene terminou. Deve ser alguém com uma 
voz clara e agradável, com a maturidade e contenção necessárias para não sair de um registo educado e formal, não devendo em 
caso algum fazer comentários ou piadas. O ideal é que o mestre de cerimónias tenha um guião escrito com o que tem que dizer, 
por forma a que não se engane ou introduza na sessão distrações que retirem a solenidade ao momento. 
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Em sessões solenes, com muitos discursos, é recomendada a existência de um mestre de cerimónias, podendo em alternativa ser 
o anfitrião a desempenhar esse papel. As intervenções seguem as regras das precedências já referidas em cima, cabendo à pessoa 
mais importante fazer o último discurso.  

No começo da intervenção em situações mais formais é norma invocar-se as personalidades presentes começando pela mais 
importante “ Senhor Presidente da Câmara de ...” e acabando com os menos importantes “prezados companheiros” ou “minhas 
senhoras e meus senhores”, etc. 

 

5.4. Acolhimento e acompanhamento de visitantes 

A receção de visitantes é um aspeto comum à maioria dos atos solenes e constitui uma das formas mais correntes de relações 
públicas. É um momento importante pois, segundo a maneira como for recebido, assim o visitante formará uma opinião favorável 
ou não a respeito dos Escoteiros. 

Deve ter-se especial cuidado com quem tem a responsabilidade de ser o “cartão de visita” nas cerimónias ou visitas oficiais, que 
seja delicado e bem educado. O aspeto visual e o Uniforme devem transmitir uma imagem cuidada e sóbria condizente com a 
imagem do Escotismo. 

Para garantir uma boa imagem global devem ser garantidos os seguintes aspetos: 

• Ser pontual 

• Ser bem-educado e positivo 

• Demonstrar consideração pelos outros 

• Vestir-se apropriadamente 

• Falar e escrever corretamente 

• Dizer “Obrigado”, “Desculpe” e “Se faz favor” 

Outro aspeto fundamental é garantir que o programa da visita e os trajetos sejam previamente ponderados pela Equipa de Chefia 
ou responsável pela atividade, por forma a garantir que se consegue transmitir a mensagem que pretendida. 

 

5.4.1. Receção 

Os convidados apresentar-se-ão num ponto de entrada do espaço, onde serão acolhidos inicialmente pelos elementos da equipa 
de receção que devem saber como proceder. Uma das pessoas que está na entrada (sempre mais do que uma) deve ir de imediato 
avisar o responsável pela atividade da chegada da visita e enquanto um dos elementos trará o convidado para um ponto 
determinado, o responsável deverá ir ao encontro do mesmo. Em alternativa e quando necessário poderá ser solicitado que 
aguarde a chegada do responsável ao referido local. Se o convidado for particularmente importante nomeadamente quando é a 
pessoa que vai presidir ao ato solene, deve oresponsável máximo presente a fazer pessoalmente a respetiva receção. 

 

5.4.2. Acolhimento 

Após a receçao na entrada, deve haver um espaço de acolhimento, onde o coordenador com o apoio de outros membros constitui 
um comité de boas vindas, assegurado conversas informais com os convidados, mantendo-os juntos até à chegada do convidado 
mais importante (geralmente o último a chegar) e ao início da deslocação para o local do ato solene ou da visita. 
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Na zona de acolhimento, poderão ser providenciadas, na medida do possível e com a adequação necessária ao espaço e ao 
evento, condições de bem estar e que permitam entreter os convidados. Por exemplo poderá haver uma pequena exposição, uma 
projeção de imagens, umas mesas, umas cadeiras, documentação sobre a atividade, um ligeiro snack com águas ou outras 
bebidas adequadas para serem servidas, etc. 

 

5.4.3. Ato solene ou visita 

Com a chegada da pessoa mais importante que irá presidir ao evento, o anfitrião deve conduzir todos os convidados ao local onde 
vai decorrer o ato solene ou a visita e dar início à sessão com a máxima brevidade. Os restantes participantes já se devem 
encontrar nos locais respetivos antes do início da sessão. 

Deve existir sempre um programa ou fita de tempo previamente definidos que estabeleçam o que vai acontecer indicando quem é 
responsável por cada momento. Todos devem ter conhecimento do papel que irão desempenhar. 

No caso das visitas e mediante a importância e o programa, poderá ser necessário definir um roteiro (por exemplo se for uma visita 
à sede ou a uma grande atividade), que poderá ser ajustado consoante a disponibilidade e interesse demonstrado por parte dos 
convidados. As áreas ou pontos a visitar devem ser zonas previamente identificadas e consideradas adequadas, por exemplo zona 
de exposições, zona de concentração dos jovens, locais onde possam estar a decorrer atividades mais interessantes etc. O 
percurso deve servir para dar uma ideia geral da sede ou da atividade e transmitir o que se pretende. 

Sempre que possível deve ser escolhido um local, atividade ou apresentação, que melhor corresponda à imagem que se pretende 
transmitir. Se possível e desde que demonstrem esse interesse, pode ser muito proveitoso envolver os convidados numa ação 
concreta onde possam participar como elementos ativos. São de evitar incluir no roteiro zonas de higiene pessoal, espaços 
desarrumados ou mal cuidados, áreas secundárias, que de algum modo possam ser consideradas como sensíveis, menos 
interessantes ou desviar as atenções sobre os aspetos essenciais. Deve ser definido onde termina a visita. 

No caso de atos solenes, as intervenções devem seguir as precedências já referidas no ponto sobre os discursos. A entrega de 
ofertas simbólicas pode ser feita associada ao discurso do anfitrião, quando se pretende que tenha visibilidade perante os 
presentes, ou após a sessão no momento de despedida. 

 

5.4.4. Despedida 

Deve proceder-se a um breve agradecimento, com eventual entrega de alguma oferta simbólica. Poderá servir também para 
auscultar as opiniões e dar os esclarecimentos necessários. Nesse momento pode-se ainda solicitar a assinatura do Livro de 
Honra caso exista. No final é essencial que os convidados sejam acompanhados até à saída, devendo na medida do possível isso 
ser garantido pelo comité de boas vindas que tratou do acolhimento, garantindo o anfitrião esse papel pelo menos em relação ao 
convidado mais importante. 

 

5.5. Organização de Mesas 

Em muitos momentos comemorativos ou institucionais, é criada uma mesa de honra que deve seguir as regras de precedências. 

A título de exemplo apresenta-se a disposição em dois tipos de mesa, sendo os presentes numerados por ordem de importância. 
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Figura 20 – Organização de mesas em U e em T 

 5.6. Organização de Cortejos 

Nas situações em que a visita implica deslocações e um roteiro, poderá ser necessário garantir alguns cuidados relativamente às 
precedências na deslocação dos visitantes. Nesses casos deverão ser seguidas as indicações para cortejos a pé em linha e em fila 
indicados nas figuras seguintes. 

  

Figura 21 - Cortejos a pé em linha 

  

Figura 22 – Cortejos a pé em fila 

 

Devem evitar-se cortejos em fila com um número superior a cinco pessoas. 
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6. Anexo 

Lei nº 40/2006, de 25 de Agosto 

[Extrato] - SECÇÃO II -  Precedências - Artigo 7.o 

 

Lista de precedências 

Para efeitos protocolares, as altas entidades públicas hierarquizam-se pela ordem seguinte: 

1) Presidente da República; 

2) Presidente da Assembleia da República; 

3) Primeiro-Ministro; 

4) Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Tribunal  Constitucional; 

5) Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Presidente do Tribunal de Contas; 

6) Antigos Presidentes da República; 

7) Ministros; 

8)  Presidente ou secretário-geral do maior partido da oposição; 

9) Vice-presidentes da Assembleia da República e presidentes dos grupos parlamentares; 

10) Procurador-Geral da República; 

11) Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas; 

12) Provedor de Justiça; 

13) Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 

14) Presidentes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas; 

15) Presidentes dos Governos Regionais; 

16)  Presidentes ou secretários-gerais dos outros partidos com representação na Assembleia da República; 

17) Antigos Presidentes da Assembleia da República e antigos  Primeiros-Ministros; 

18) Conselheiros de Estado; 

19) Presidentes das comissões permanentes da Assembleia da República; 

20) Secretários e subsecretários de Estado; 

21) Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Força Aérea; 

22) Deputados à Assembleia da República; 
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23) Deputados ao Parlamento Europeu; 

24) Almirantes da Armada e marechais; 

25) Chefes da Casa Civil e Militar do Presidente da República; 

26) Presidentes do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação 
Nacional das Freguesias; 

27) Governador do Banco de Portugal; 

28) Chanceleres das Ordens Honoríficas Portuguesas; 

29) Vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura; 

30) Juízes conselheiros do Tribunal Constitucional; 

31) Juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas; 

32) Secretários e subsecretários regionais dos Governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 

33) Deputados às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas; 

34) Comandante-geral da Guarda Nacional Republicana e diretor nacional da Polícia de Segurança Pública; 

35) Secretários-gerais da Presidência da República, da Assembleia da República, da Presidência do Conselho de Ministros e 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

36) Chefe do Protocolo do Estado; 

37) Presidentes dos tribunais da relação e tribunais equiparados, presidentes do Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, bastonários das ordens e presidentes das associações 
profissionais de direito público; 

38) Presidentes da Academia Portuguesa da História e da Academia das Ciências de Lisboa, reitores das universidades e 
presidentes dos institutos politécnicos de direito público; 

39) Membros dos conselhos das ordens honoríficas portuguesas; 

40) Juízes desembargadores dos tribunais da relação e tribunais equiparados e procuradores-gerais-adjuntos, vice- reitores 
das universidades e vice-presidentes dos institutos politécnicos de direito público; 

41) Presidentes das câmaras municipais; 

42) Presidentes das assembleias municipais; 

43) Governadores civis; 

44) Chefes de gabinete do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro- Ministro; 

45) Presidentes, membros e secretários-gerais ou equivalente dos conselhos, conselhos nacionais, conselhos superiores, 
conselhos de fiscalização, comissões nacionais, altas autoridades, altos-comissários, entidades reguladoras, por ordem de 
antiguidade da respetiva instituição, directores- gerais e presidentes dos institutos públicos, pela ordem dos respetivos 
ministérios e dentro destes da respetiva lei orgânica, provedor da Misericórdia de Lisboa e presidente da Cruz Vermelha 
Portuguesa; 
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46) Almirantes e oficiais generais com funções de comando, conforme a respetiva hierarquia militar, comandantes 
operacionais e comandantes de zona militar, zona marítima e zona aérea, das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 

47)  Diretores do Instituto de Defesa Nacional e do Instituto de Estudos Superiores Militares, comandantes da Escola Naval, da 
Academia Militar e da Academia da Força Aérea, almirantes e oficiais generais de 3 e 2 estrelas; 

48) Chefes de gabinete dos membros do Governo; 

49) Subdiretores-gerais e diretores regionais; 

50) Juízes de comarca e procuradores da República; 

51) Vereadores das câmaras municipais; 

52) Assessores, consultores e adjuntos do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do 
Primeiro-Ministro; 

53) Presidentes das juntas de freguesia; 

54) Membros das assembleias municipais; 

55) Presidentes das assembleias de freguesia e membros das juntas e das assembleias de freguesia; 

56) Diretores de serviço; 

57) Chefes de divisão; 

58) Assessores e adjuntos dos membros do Governo 


	MANUAL DE CERIMÓNIAS
	1. Introdução
	A necessidade de uma publicação com informações sobre as cerimónias da AEP é já antiga e o antigo livro “Cerimónias Escotistas” preencheu durante muito tempo essa função.
	Com a revisão do Programa para Jovens foram introduzidas várias alterações que tornaram necessária uma revisão profunda das normas que existiam. Por outro lado nos termos do Regulamento Geral e do Regulamento de Uniformes e Símbolos era imprescindível...
	A presente publicação pretende garantir a uniformização das cerimónias dentro da AEP e oferecer uma referência para todos os Dirigentes, em especial os mais novos.
	As cerimónias no Escotismo são um fator importante, especialmente na vida dos Grupos de Escoteiros, e podem ter grande influência no desenvolvimento do caráter das crianças e dos jovens, em especial na promoção da autodisciplina. Para que esse contrib...
	Por essa razão o processo educativo toma primazia sobre qualquer tradição que possa existir e que não tenha justificação pedagógica.
	As Cerimónias devem ser Curtas, Simples e Sinceras, para que sejam efetivamente sentidas como experiências verdadeiras. As atitudes exteriores demonstradas deverão ser exatamente à medida dos nossos sentimentos interiores, por isso não devemos transfo...
	2. Boa Ordem e Disciplina Consciente
	A boa ordem e a disciplina consciente são elementos chave no processo educativo escotista. A questão central é a autodisciplina que se promove entre outras coisas através do uso de formaturas e de instruções de comando. As formaturas são por isso mome...
	A AEP não é uma instituição militar e no Escotismo a “Boa Ordem” assenta na autodisciplina e não num comando de características militares.
	Dito isto, importa que as formaturas e respetiva sinalética sejam fáceis de aprender pelas crianças e jovens com quem trabalhamos e que o seu uso seja limitado ao mínimo indispensável.
	2.1. A Saudação
	A saudação escotista é um dos elementos mais característicos do Movimento e tem um significado solene e importante, sendo frequentemente usada em formaturas e cerimónias, estando por essa via também associada à boa ordem e disciplina consciente.
	Pela sua importância e utilização é fundamental que todos a saibam fazer convenientemente.
	A saudação é igual entre todos os elementos com exceção dos Lobitos onde existem algumas particularidades que serão referidas a seguir.
	2.1.1. Saudação para todos os associados que não sejam Lobitos
	A Saudação Escotista consiste em erguer o braço direito, colocando o cotovelo perto do corpo e a respetiva mão à altura do rosto. Manter esticados e juntos os dedos indicador, médio e anelar, formando um “III”. O dedo mindinho dobra sobre a palma da m...
	A saudação faz-se sempre da mesma forma independentemente de ter ou não a cobertura de cabeça, conforme indicado nas figuras seguintes.
	2.1.2. Saudação para Lobitos
	A Saudação de Lobito consiste em erguer o braço direito, colocando o cotovelo perto do corpo e a respetiva mão à altura do rosto. Manter esticados e abertos os dedos indicador e o médio da mão direita, formando um “V”. Os dedos mindinho e anelar dobra...
	As restantes regras definidas em cima também se aplicam à saudação para Lobitos.
	Figura 3 – Saudação do Lobito
	2.2. Vozes de comando e posições a assumir
	São utilizadas apenas as seguintes vozes de comando, que devem ser dadas com uma entoação o mais natural possível:
	Atenção Escoteiros – esta instrução destina-se a chamar à atenção de todos, já depois de formados.
	Sempre Pronto – esta instrução é intermédia e implica que todos fiquem em sentido e geralmente antecede a saudação, devendo durar o mínimo possível.
	Saudação Saudar – indica que é para se fazer a saudação, sempre em posição de “Sempre Pronto”.
	Saudação Cessar – indica que é para se deixar de fazer a saudação, regressando à posição de Sempre Pronto.
	À Vontade – posição normal de repouso nesta posição os escoteiros mantém-se na formatura mas ficam à vontade. É nesta posição que se devem transmitir as instruções ou informações.
	Boa Caça – com esta indicação a formatura termina.
	As posições a assumir são as indicadas na figura seguinte:
	2.3. Sinais manuais
	Os sinais com as mãos devem ser usados de preferência às vozes de comando e ao apito. Na figura em baixo apresentam-se as mais importantes, com destaque para a indicação de silêncio / atenção, que todos devem aprender a identificar e respeitar.
	Figura 5 – Sinais manuais
	2.4. Formaturas
	As formaturas são usadas no Escotismo por razões estritamente pedagógicas e funcionais, ou seja com o objetivo de promover hábitos de boa ordem, de disciplina consciente e para criar espírito de corpo e unidade, facilitando também momentos de comunica...
	Embora de inspiração militar, as formaturas no Escotismo têm características próprias e têm de ser adequadas às idades das crianças e dos jovens e ao ambiente educativo que deve ser um ambiente de liberdade responsável e de autodisciplina.
	Uma boa formatura escotista é aquela em que todos estão atentos e mantêm a boa ordem, o que não tem de significar que se mantêm completamente imóveis e em absoluto silêncio, principalmente quando a formatura se destina apenas a comunicar informações r...
	Em caso algum se deve procurar copiar as formaturas e paradas militares incluindo as suas vozes de comando ou a entoação autoritária com que as mesmas são dadas.
	O Escotismo é um Movimento de jovens, integrado na sociedade contemporânea. As formaturas têm também de traduzir esses aspetos.
	Os sinais manuais e as vozes de comando pretendem apenas ser uma forma rápida de organizar um conjunto de escoteiros e de nos dirigirmos a eles, mantendo as várias unidades de trabalho juntas (i.e. os pequenos grupos, as Divisões e os Grupos) o que pe...
	O uso de sinais com as mãos é um bom exemplo do que se pretende com as formaturas no Escotismo, uma vez que promovem a atenção de todos sem a necessidade de dar as ordens num tom demasiado alto ou através do uso abusivo do apito. Nesse sentido, os sin...
	O uso de sinais de apito é particularmente útil na chamada para a formatura e ainda para marcar o início e o fim de jogos, devendo ser usado essencialmente para essas funções.
	É importante ter presente que a disciplina escotista vem de dentro para fora, uma vez que é voluntária. As formaturas e a utilização de sinais podem contribuir para isso, na medida em que promovem a autodisciplina reforçando o momento em que a atenção...
	2.5. As formaturas e evoluções
	No Escotismo, as formaturas, evoluções e marchas são limitadas ao mínimo possível e só devem ser usadas por questões de ordem e para determinadas cerimónias, como o iniciar da reunião ou o seu final, o hastear e arrear das bandeiras ou para cerimónias...
	O treino de formaturas deve fazer-se em exercícios que não ocupem mais de 5 minutos pois a aprendizagem far-se-á sobretudo por repetição. A melhor maneira de assegurar essa aprendizagem é a utilização regular das formaturas para marcar o início e fim ...
	As formaturas devem durar o mínimo tempo possível e apenas o estritamente necessário, devendo-se evitar sempre que durem mais do que 1 hora quando estão incluídas em cerimónias e não mais de 5 a 15 minutos quando se destinam a transmitir informações o...
	As formaturas para progressão ou para deslocação devem ser entendidas pelos Dirigentes com a necessária flexibilidade, destinando-se a organizar uma movimentação de forma controlada, devendo evitar-se, tanto quanto possível, o aspeto de uma marcha mil...
	2.5.1. Chamada para formar
	Uma boa forma de chamar toda a gente para a formatura é a de criar um sinal de apito que todos conheçam e que traduza essa indicação. Assim evita-se que os Dirigentes tenham de andar aos gritos ou preocupados em saber se todos estão informados do que ...
	2.6. Formaturas recomendadas
	Conforme foi dito na introdução deste documento, as formaturas devem limitar-se ao mínimo indispensável.  Por  esse  motivo  há um conjunto de formaturas que por serem pouco úteis caíram em desuso, não havendo nenhuma necessidade pedagógica que justif...
	Todas as formaturas obedecem a “formação por Bando ou Patrulhas” com o Guia à direita e o Sub-guia o último da esquerda. No caso do Clã, dado não existirem Equipas fixas, devem-se dispor primeiro os membros da Equipa Executiva, ficando o Guia de Clã e...
	Chama-se particularmente à atenção que os desenhos que se seguem assinalam a posição dos Guias e Sub-guias mas as formaturas destinam-se a todas as Divisões, com as devidas adaptações. De igual forma é representado apenas um Dirigente, no entanto quan...
	2.6.1. Ferradura
	Com os dois braços, sem se cruzarem, o Dirigente desenha um semicírculo à altura da cintura.
	Esta é a formatura que apresenta mais vantagens na sua utilização porque permite que todos se vejam e que o Dirigente veja todos os membros. Por outro lado, a posição dos Dirigentes permite ainda a orientação de todos relativamente às bandeiras caso e...
	Figura 6 – Formatura em ferradura
	2.6.2. Círculo
	Com um braço, o Dirigente desenha um círculo sobre a sua cabeça.
	Figura 7 – Formatura em círculo
	Em termos funcionais esta formatura tem a desvantagem de o Dirigente estar sempre de costas para alguém.
	2.6.3. Colunas
	O Dirigente aponta para a frente com os dois braços esticados perpendicularmente ao tronco.
	Esta formatura funciona bem quando pelo elevado número de pessoas presentes não é possível que todos estejam em ferradura.
	Figura 8 – Formatura em colunas
	2.6.4. Linha
	O Dirigente aponta para a frente com um braço esticado perpendicularmente ao tronco.
	Figura 9 - Formatura em linha
	Esta formatura é utilizada para posicionar uma Divisão para se iniciar uma deslocação em que todos devem seguir juntos e em fila indiana. Não é adequada para a transmissão de instruções, uma vez que apenas uma Patrulha está próxima do Dirigente perden...
	3. Honras devidas às bandeiras
	As bandeiras são símbolos importantes que nos representam devendo ser-lhes dadas as devidas honras.
	3.1. Bandeira Nacional
	As regras gerais pelas quais se deve reger o uso da Bandeira Nacional encontram-se definidas em Decreto-Lei (DL nº150/87 de 30 de março) e devem ser cumpridas por todos os cidadãos e em especial pelos Escoteiros.
	● A Bandeira Nacional, como símbolo da Pátria, representa a soberania da Nação e a independência, a unidade e a integridade de Portugal, devendo ser respeitada por todos.
	● Assim, em território nacional, nos termos da Lei devem ser seguidas as seguintes regras:
	● A Bandeira Nacional será hasteada aos domingos e feriados, bem como nos dias em que se realizem cerimónias oficiais ou outros atos ou sessões solenes de caráter público.
	● A Bandeira Nacional poderá também ser hasteada noutros dias em que tal seja julgado justificado.
	● A Bandeira Nacional deverá permanecer hasteada entre as 9 horas e o pôr-do-sol.
	● Quando a Bandeira Nacional permanecer hasteada durante a noite, deverá, sempre que possível, ser iluminada por meio de projetores.
	● Quando for determinada a observância de luto nacional, a Bandeira Nacional será colocada a meia haste durante o número de dias que tiver sido fixado.
	▫ Sempre que a Bandeira Nacional seja colocada a meia haste, qualquer outra bandeira que com ela seja desfraldada será hasteada da mesma forma.
	▫ Para ser içada a meia baste a Bandeira Nacional vai a tope antes de ser colocada a meia adriça, seguindo-se igual procedimento quando for arreada.
	● A Bandeira Nacional, quando desfraldada com outras bandeiras, portuguesas ou estrangeiras, ocupará sempre o lugar de honra, de acordo com as normas protocolares em vigor, devendo observar-se, designadamente:
	▫ Havendo dois mastros, o do lado direito de quem está voltado para o exterior será reservado à Bandeira Nacional;
	▫  Havendo três mastros, a Bandeira Nacional ocupará o do centro;
	▫  Havendo mais de três mastros:
	• Se colocados em edifício, a Bandeira Nacional ocupará o do centro, se forem em número ímpar, ou o primeiro à direita do ponto central em relação aos mastros, se forem em número par;
	• Em todos os outros casos, a Bandeira Nacional ocupará o primeiro da direita, ficando todas as restantes à sua esquerda;
	▫ Quando os mastros forem de alturas diferentes, a Bandeira Nacional ocupará sempre o mastro mais alto, que deverá ser colocado por forma a respeitar as regras definidas nas alíneas anteriores;
	▫ Nos mastros com verga, a Bandeira Nacional será hasteada no topo do mastro ou no lado direito quando o topo não estiver preparado para ser utilizado.
	● A Bandeira Nacional, quando desfraldada com outras bandeiras, não poderá ter dimensões inferiores às destas.
	● Em atos públicos a Bandeira Nacional, quando não se apresente hasteada, poderá ser suspensa em lugar honroso e bem destacado, mas nunca usada como decoração, revestimento ou com qualquer finalidade que possa afetar o respeito que lhe é devido.
	Sem prejuízo do disposto na Lei deverão ser ainda garantidos os seguintes aspetos:
	● Quando duas ou mais bandeiras forem colocadas no mesmo mastro, a Bandeira Nacional fica no ponto mais alto.
	● Se as bandeiras são colocadas em arco, a Bandeira Nacional ocupará o do centro se forem em número ímpar, ou o primeiro à direita do ponto central em relação aos mastros, se forem em número par.
	● Nas formaturas toma sempre lugar à direita da bandeira de qualquer outra nacionalidade ou de um organismo escotista ou particular; ou então à frente de todas, quando se trata de mais de uma, e os escoteiros recebem- na sempre na posição de “Saudação...
	● Na sede tem o lugar de honra.
	● Se é colocada em púlpito, fica à direita do orador e as outras bandeiras à esquerda. Se é colocada na parede fica acima da cabeça do orador, à sua direita ou centrada na parede.
	● Quando em formatura e é dada a voz de comando de “Saudação Saudar”, as bandeiras, e em especial a Bandeira Nacional não fazem qualquer movimento e permanecem erguidas na posição de “Sempre Pronto”, abaixo descrita.
	● Não deve ser hasteada em lugares impróprios, e deve ser transportada com decoro.
	● Deve ser substituída logo que o seu estado comece a degradar-se.
	Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira a bandeira da região autónoma respetiva tomará o lugar imediatamente a seguir à Bandeira Nacional, merecendo as honras previstas na Lei.
	3.1.1. Dobragem da Bandeira Nacional
	De forma a garantir que, mesmo quando dobrada, a Bandeira Nacional se apresenta com toda a dignidade que representa, abaixo se exemplifica como se deve proceder.
	Para dobrar a Bandeira Nacional, são necessários dois Escoteiros. Os passos estão representados na figura 11 e são os seguintes:
	1º) Segura-se a Bandeira Nacional pelas extremidades e coloca-se na posição horizontal.
	2º) Dobra-se um terço da parte superior para trás da Bandeira.
	3º) Dobra-se o terço inferior para trás da Bandeira.
	4º) A faixa à direita do escudo, é dobrada para trás do escudo.
	5º) Procede-se de forma semelhante ao indicado no passo anterior, dobrando a faixa à esquerda para trás do escudo.
	O resultado final deverá corresponder ao ilustrado no número 5 da figura 11, ou seja, um quadrado perfeito com o escudo à vista.
	3.2. Precedência de bandeiras em território português
	Em atividades escotistas da A.E.P., em território nacional, deve ser considerada a seguinte ordem:
	1. Bandeira Nacional
	2. Bandeira da União Europeia
	3. Bandeiras dos outros países por ordem alfabética da língua portuguesa
	4. Bandeira da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia, se aplicável
	5. Bandeira da Associação dos Escoteiros de Portugal
	6. Bandeira do Escotismo Mundial (Organização Mundial do Movimento Escotista)
	7. Bandeiras de convidados de âmbito nacional (Fraternal e outras)
	8. Bandeiras das Regiões da AEP por ordem alfabética
	9. Bandeiras de convidados de âmbito regional (Fraternal e outras)
	10. Bandeiras de Grupos da AEP por ordem de número de Grupo
	11. Bandeiras de convidados de âmbito local (Fraternal e outras)
	A precedência não pressupõe a exigência da presença das referidas bandeiras e deve-se procurar um equilíbrio adequado relativamente ao número de bandeiras.
	Nos atos mais solenes, realizados a nível nacional, regional, de núcleo ou de Grupo, deve presidir a Bandeira Nacional.
	3.3. Procedimento com Bandeiras:
	O procedimento com bandeiras em cerimónias mais importantes, e em particular com a Bandeira Nacional, deve ser realizado preferencialmente por um jovem da Divisão mais velha, com maior nível de progresso escotista e devidamente uniformizado.
	Em todas as situações deve ser assegurado que nenhuma bandeira toca o chão.
	3.3.1. Hastear
	Deve demonstrar-se aprumo e respeito quando se transporta uma bandeira até ao mastro. A bandeira deve ir dobrada e não enrodilhada e a roçar no chão. Em seguida, deve ser mantida no braço, ou colocada sobre o ombro e, caso necessário, deve solicitar-s...
	Depois de ligada à adriça e ao mastro, iça-se um pouco, até à altura da cabeça e espera-se a ordem de “Saudação Saudar”, para então a fazer subir.
	O Dirigente coordena a formatura com as ordens: “Atenção Escoteiros! Sempre Pronto! Saudação Saudar!”.
	A bandeira começa a ser hasteada de forma contínua e sem ressaltos. Quando a bandeira chegar ao topo do mastro, quem a içou fica em saudação até que o Dirigente dê a ordem “Saudação Cessar”! Só depois é que prende a adriça no mastro.
	A bandeira mais importante segue à frente e é a primeira a chegar ao topo, sendo essa a definir o ritmo das restantes que seguem obrigatoriamente atrás.
	Figura 12 – Hastear de bandeira
	3.3.2. Arrear
	Quando a pessoa que vai arrear a bandeira estiver pronta, o Dirigente coordena a formatura com as ordens: “Atenção Escoteiros, Sempre Pronto! Saudação Saudar!”. A pessoa faz brevemente a saudação e desce a bandeira até que possa pegá-la colocando-a so...
	Figura 13 - Arrear, bandeira sobre o ombro enquanto desfaz os nós
	Quando existe mais do que uma bandeira hasteada, a bandeira mais importante é a última a descer, sendo essa a definir o ritmo das restantes que descem obrigatoriamente à frente
	3.3.3. Condução de Bandeiras
	As bandeiras mais importantes devem ter sempre um lugar de honra e seguir à frente das restantes.
	Quando conduzida num grupo de bandeiras, a Bandeira Nacional vai à frente ou, quando aplicável, no centro e ligeiramente à frente das outras.
	Figura 14 - Condução da Bandeira Nacional
	Na maioria das cerimónias escotistas bastará a presença da Bandeira Nacional e a bandeira da AEP do órgão respetivo. No entanto em cerimónias especiais e em atividades regionais, nacionais e internacionais poderão estar presentes mais bandeiras.
	Durante as cerimónias o transporte da bandeira, quando colocada num mastro, deve ser feita na posição vertical ou desfraldada conforme indicado na figura seguinte. Nestes casos o mastro da bandeira segura-se com uma mão à altura da bacia e a outra mão...
	É importante ter presente que o transporte em posição vertical ou desfraldada é uma posição fatigante devendo, por isso, ser limitado ao estritamente necessário. Em deslocações, as bandeiras podem ser transportadas ao ombro com a mão a segurar o mastr...
	3.3.4. Entrada e saída de bandeiras em cerimónias com formatura.
	As bandeiras devem entrar na formatura, transportadas na posição vertical ou desfraldada já referida, quando a formatura já está formada e com todos participantes em posição de “Saudação Saudar”. Haverá no entanto situações em que ao constituir-se a f...
	Figura 15 - Transporte da bandeira na posição vertical ou desfraldada
	Quando as bandeiras entram para uma cerimónia escotista, não se cruzam. Devem entrar pelo lado esquerdo, entrando em primeiro lugar a Bandeira Nacional que passa à frente de quem coordena a cerimónia e posiciona-se ao seu lado direito. Imediatamente ...
	As bandeiras saem da formatura por indicação do Dirigente que a coordena e com todos os participantes em posição de “Saudação Saudar”. A primeira a sair é a Bandeira Nacional, seguindo-se a bandeira da AEP do órgão respetivo que passa à frente dos Dir...
	3.3.5. Movimento das bandeiras em função das vozes de comando
	Depois das bandeiras se posicionarem na formatura, quando é dada a indicação de “À Vontade”, as bandeiras devem ser seguradas na posição vertical, com a mesma inclinação usada no transporte na posição vertical ou desfraldada, com a base do mastro asse...
	Figura 17 - Bandeira em posição “À Vontade”
	Quando é dada a indicação de “Sempre Pronto” as bandeiras ficam em posição igual à de transporte na posição vertical ou desfraldada, conforme a figura seguinte.
	Figura 18 - Bandeira em posição “Sempre Pronto”
	Em cerimónias escotistas mais prolongadas em que se opte por ter porta- bandeiras, deverá haver cuidado para garantir a substituição dessa pessoa para se evitar o cansaço que esta função provoca.
	4. Cerimónias
	As cerimónias escotistas pretendem criar um momento em que cada um é chamado a assumir um compromisso perante os seus pares e a unidade a que pertence, recebendo destes o reconhecimento devido.
	Todas as cerimónias escotistas devem ser curtas, simples e sinceras.
	Curtas: Para que todos se possam concentrar e estar interessados em tudo o que está a acontecer e ninguém se disperse.
	Simples: Para que todos possam compreender o que está a acontecer, em especial os jovens.
	Sinceras: Para que os participantes e em especial os jovens se dêem conta de que a ocasião tem um significado especial, não apenas para o próprio, mas também para o Dirigente e para os seus pares.
	As cerimónias são particularmente importantes como forma de reconhecimento do esforço individual dos jovens e, consequentemente, do seu progresso pessoal escotista.
	É importante que as cerimónias sejam idênticas em todos os Grupos da A.E.P. pois são parte integrante do Programa para Jovens e da simbologia dos Escoteiros de Portugal, para além de poderem constituir um valioso elo de unidade.
	As variações locais e modificações são, pois, desvantajosas e desaconselháveis. Essas modificações tendem a obscurecem o verdadeiro propósito da cerimónia e a unidade da A.E.P..
	Como qualquer outra “atividade” o planeamento das cerimónias deve ser cuidadoso e tanto os Dirigentes como os jovens devem saber exatamente o que se espera deles. À pessoa especialmente visada na cerimónia deve ser-lhe explicado tudo de forma detalhad...
	4.1. Regras gerais
	Estas regras gerais são aplicáveis a todas as cerimónias:
	1) Devem ser realizadas no mais curto espaço de tempo após a pessoa estar pronta ou reunir as condições necessárias para a sua realização.
	2) As cerimónias são momentos de reconhecimento e/ou de compromisso pessoal perante o resto dos membros, por isso devem ser individuais, ou seja, uma cerimónia para cada pessoa. Se por algum motivo for necessário realizar várias cerimónias no mesmo di...
	3) Os diálogos estabelecidos nas cerimónias devem seguir com a maior aproximação possível o que é proposto neste manual, no entanto devem decorrer de um diálogo natural entre os intervenientes com exceção das fórmulas do Compromisso de Honra, da Prome...
	4) É de evitar a “leitura” da fórmula do Compromisso de Honra ou Promessa pois é um mau exemplo, dando a ideia de desconhecimento do que se está a dizer e a comprometer, o que desvaloriza a cerimónia. O Dirigente que recebe o Compromisso de Honra ou P...
	5) As cerimónias não devem realizar-se de surpresa, de modo a que possam estar presentes todos aqueles que a pessoa gostaria de ter consigo nesta ocasião. Por regra deverá procurar-se convidar os familiares a assistir às cerimónias, em especial quando...
	6) As cerimónias destinadas aos jovens devem ser realizadas, na medida do possível, perante as respetivas Divisões. No entanto podem ser feitas com todo o Grupo presente a assistir, mantendo-se as suas restantes características. As cerimónias destinad...
	7) O Escoteiro Chefe do Grupo deve estar presente nas cerimónias mais importantes, mesmo que não tenha uma intervenção ativa, pois isso mantém o laço de união entre as diferentes Divisões do Grupo.
	8) Na presença de Escoteiros Chefes com cargos hierarquicamente superiores, quem preside formalmente à cerimónia, mesmo não recebendo os Compromissos é o Dirigente com cargo hierarquicamente mais alto, de acordo com a lista de precedências estabelecid...
	9) Independentemente da presença de Escoteiros Chefes com cargos hierarquicamente superiores e de quem preside formalmente à cerimónia, quem recebe o Compromisso de Honra dos jovens é o Escoteiro Chefe da respetiva Divisão, ou na sua ausência o Escote...
	10) As cerimónias da Alcateia são feitas perante o Totem de Alcateia e em círculo, e as cerimónias de Compromisso de Honra são feitas perante a Bandeira Nacional e a Bandeira do nível territorial da A.E.P. respetivo (Grupo, Região ou Associação) usand...
	11) Não se devem misturar atos religiosos com as cerimónias escotistas. Quando os elementos em causa pretenderem, poderá haver um ato ou celebração religiosa antes ou depois da cerimónia escotista. A separação dos dois momentos é essencial para que as...
	12) As cerimónias são momentos integrantes do Escotismo onde os jovens e adultos participam enquanto escoteiros, por isso toda e qualquer fantasia e enredo fantástico só serve para diminuir a importância pedagógica do momento e lhe retirar sinceridade.
	13) Nas cerimónias, quem vai entregar distintivos deve tê-los todos em seu poder antes de iniciar a cerimónia e deve ter um sistema para que os mesmos fiquem presos na posição adequada (por exemplo usando um alfinete).
	4.2. Cerimónias da Alcateia
	As cerimónias representam uma importante parte da vida da Alcateia, algumas em particular podem ter grande influência no desenvolvimento do caráter dos Lobitos pelo que é essencial que as cerimónias se realizem duma forma correta.
	Relembra-se que as cerimónias dos Lobitos são feitas perante o Totem da Alcateia e não perante as bandeiras.
	Recordem-se as regras de ouro de todas as cerimónias: curtas, simples e sinceras. Uma cerimónia em que estas regras não se apliquem, pode mesmo ser negativa. Se não for curta pode ocasionar cansaço dos Lobitos e fazer com que estejam inquietos; a comp...
	O primeiro cuidado é ter uma boa participação da Alcateia, o que é fácil de assegurar desde que os Velhos Lobos tenham tomado as precauções necessárias, avisando com antecedência todos os Lobitos e criar a expectativa de todos em relação à cerimónia. ...
	As cerimónias da Alcateia são sempre feitas perante a Chefia da Alcateia e devem ser dirigidas pelo Aquelá, no entanto na sua ausência nenhum Lobito deve ser prejudicado, devendo as mesmas serem dirigidas por outro Dirigente da Alcateia. Em qualquer c...
	Os Dirigentes nunca fazem a saudação como os Lobitos (i.e. com 2 dedos) mas sim a saudação normal (com 3 dedos).
	Deve-se ter o cuidado de não agrupar várias cerimónias, mas caso isso não seja possível, elas devem ser realizadas sequencialmente, por ordem decrescente de relevância (Promessas, Lobito Alerta, 2ª Estrela, Especialidades, Investiduras de Cargo).
	4.2.1. O Grande Uivo
	O Aquelá escolhe o local para a realização do Grande Uivo, colocando-se no seu centro, com o Totem da Alcateia. Os outros Velhos Lobos da Alcateia ficam junto do Aquelá, de costas uns para os outros e virados para onde a Alcateia vai formar.
	O Aquelá grita: “ALCATEIA! ALCATEIA! ALCATEIA!”.
	Os Lobitos e os aspirantes respondem: “ALCATEIAAAAA!”.
	Todos correm e dando as mãos formam um círculo em volta do Aquelá, largando de seguida as mãos. Os Pata-Tenras ficam em pé na posição de Sempre Pronto. Os Lobitos ficam na posição de cócoras, em saudação dupla (com as duas mãos), tocando com as pontas...
	Quando todos se encontrarem em posição o Aquelá pergunta: “Alcateia ,O Melhor Possível?”
	Ao que todos os Lobitos respondem:
	“Sim, A-que-lá. O Melhor! O Melhor! O Melhor Possível!”
	Quando estão a pronunciar “...ssível”, os Lobitos saltam como uma mola, no mesmo lugar, levantando os braços com as 2 mãos em saudação, baixando o braço esquerdo, ficando assim na posição de “saudação”. Nesta altura os Pata-Tenras fazem também a sauda...
	O Aquelá poderá então ordenar à Alcateia que fique na posição “À Vontade”, para dar início às cerimónias ou informações, ou poderá ordenar “Boa Caça” e todos dispersam.
	Qualquer Velho Lobo pode na ausência do Aquelá dirigir o Grande Uivo.
	Os Dirigentes da Alcateia ficam dentro do círculo, no centro, junto ao Aquelá, a menos que, por questões de dimensão não caibam. Os outros Dirigentes, os instrutores e os convidados formam fora do círculo em linha.
	Após o Grande Uivo, mantendo-se a Alcateia formada em círculo, realizam-se as cerimónias de Promessa, Etapas, Especialidades, Investidura de cargos e Passagem de Divisão.
	4.2.2. Promessa
	É a mais importante de todas as cerimónias da Alcateia e por conseguinte deve ser aquela a que devemos dar mais ênfase. Apesar de tudo deve ser simples, para que o Pata-Tenra a execute perfeitamente. Duma forma geral, a criança está muito nervosa e pr...
	Como esta cerimónia representa a entrada do Lobito na grande Fraternidade Escotista Mundial, a Alcateia deverá demonstrar o seu regozijo pela entrada de um novo elemento.
	A cerimónia inicia-se depois de a Alcateia ter feito o Grande Uivo e estar formada em círculo, com os Dirigentes da Alcateia no centro e o Aquelá com o Totem de Alcateia. O Pata-Tenra é chamado pelo seu nome da Selva para o interior do círculo em fren...
	Figura 19 - Promessa de Lobito
	A criança apresenta-se uniformizada, mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial, o distintivo de 1ª Estrela e o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço encontra-se em poder do Escoteiro Chefe de Grupo e as restante...
	O Aquelá começa por dizer umas palavras sobre o Pata-Tenra e o progresso pessoal que alcançou, dando os parabéns pelo esforço realizado, depois dá a ordem “Sempre Pronto”.
	Após todos estarem em “Sempre Pronto” o Dirigente pergunta à criança se sabe a Promessa e a Lei da Alcateia, podendo pedir ao Lobito para dizer a Lei.
	De seguida pergunta se está pronto para fazer a sua Promessa de Lobito e perante a resposta positiva dá indicação de “Saudação Saudar” e pede ao Pata-Tenra para prestar a sua Promessa. O Pata-Tenra na posição de “Saudação Saudar” presta a sua Promessa...
	“Prometo fazer o melhor possível por:
	- Amar a Deus (ou outra alusão de natureza religiosa) e os meus pais,
	- Praticar diariamente uma boa ação e cumprir a Lei da Alcateia.”
	O Totem da Alcateia não se inclina nem baixa durante a cerimónia.
	Finda a Promessa o Aquelá dá ordem de “Saudação Cessar”, refere que confia que o Lobito fará o melhor possível por cumprir a Promessa que acabou de fazer e diz umas breves palavras de incentivo e boas vindas à Alcateia e ao Escotismo.
	De seguida os Dirigentes da Divisão colocam-lhe na camisa a Insígnia Associativa, do Escotismo Mundial e o distintivo de 1ª Estrela, de seguida cumprimentam-no apertando a mão esquerda e fazendo a saudação.
	O Escoteiro Chefe Grupo (ou quem o substitua) entra dentro do círculo e coloca- lhe o lenço do Grupo, dizendo algumas palavras sobre a importância do lenço (que representa a honra do Grupo) e/ou a simbologia, dando as boas vindas.
	À indicação do Aquelá, o Lobito dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação, dando assim as boas vindas ao novo Lobito da Alcateia.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Aquelá indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura.
	Se houver mais algum Pata-Tenra para fazer a sua Promessa repete-se o procedimento atrás descrito.
	Após terminada(s) a(s) cerimónia(s) a Alcateia faz o Grande Uivo, no qual o(s) novo(s) Lobito(s) participa(m) pela primeira vez na condição de Lobito(s) e já não de Pata-Tenra(s).
	4.2.3. 2ª Estrela, Lobito Alerta e Especialidades
	Estas cerimónias constituem uma oportunidade para se felicitar o Lobito pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer umas palavras de incentivo ao progresso escotista dos elementos da Alcateia.
	A cerimónia inicia-se depois de a Alcateia ter feito o Grande Uivo e estar formada em círculo, com os Dirigentes da Alcateia no centro e o Aquelá com o Totem de Alcateia.
	O Aquelá chama o Lobito que se dirige para a sua frente, no interior do círculo.
	O Aquelá refere a etapa concluída ou a especialidade obtida e felicita o Lobito. Pode também referir brevemente a importância do progresso alcançado e do esforço realizado.
	Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e ele ou outro Velho Lobo coloca-lhe o distintivo respetivo, cumprimentando-o de seguida apertando a mão esquerda e fazendo a saudação.
	No caso de o Lobito receber na mesma cerimónia mais do que uma especialidade, os distintivos devem ser colocados no mesmo momento, fazendo-se uma referência a cada uma das especialidades obtidas. À indicação do Aquelá, o Lobito dá depois meia- volta e...
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Aquelá indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura.
	Após as cerimónias a Alcateia faz o Grande Uivo.
	Nas cerimónias das etapas de progresso deve-se aproveitar para explicar o seu simbolismo.
	O(s) distintivo(s) a atribuir deve(m) estar na posse de um dos Dirigentes da Alcateia.
	4.2.4. Investidura nos cargos de Guia e Sub-guia de Bando
	As cerimónias de Investidura de Guia de Bando e Sub-guia de Bando devem ocorrer com brevidade após comunicada a decisão dos Velhos Lobos, sendo necessário que previamente tenham feito a Promessa.
	A cerimónia inicia-se depois de a Alcateia ter feito o Grande Uivo e estar formada em círculo, com os Dirigentes da Alcateia no centro e o Aquelá com o Totem de Alcateia.
	De seguida chama o Lobito que vai ser investido, que se deve dirigir para a frente do Aquelá, no interior da formatura.
	O Aquelá dirige umas curtas palavras de incentivo ao novo Guia (ou Sub-guia) e ao seu bando.
	Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Guia (ou Sub-guia) se está pronto para fazer a sua Investidura. Perante a resposta afirmativa, o Aquelá dá ordem de “Saudação Saudar” e o Lobito que vai ser investido pronuncia a seguinte fórmula:
	“Prometo ajudar os Velhos Lobos e os lobitos do meu bando como … <Guia ou Sub-guia> do bando … <cor do bando>.”
	Uma vez concluída a Investidura, o Aquelá dá ordem de “Saudação Cessar” e ele ou outro Velho Lobo coloca o distintivo de cargo respetivo.
	À indicação do Aquelá, o Lobito dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Aquelá indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura.
	Para terminar pode haver um ato simples de reconhecimento ao novo Guia ou Sub- guia por parte dos outros elementos que compõem do bando (por exemplo um aperto de mão individual).
	Após a cerimónia a Alcateia faz o Grande Uivo.
	O distintivo de cargo deve estar na posse de um dos Dirigentes da Alcateia.
	4.2.5. Passagem de Lobitos para a Tribo de Escoteiros
	A cerimónia de passagem do Lobito à Tribo de Escoteiros deve ser o culminar do processo de ponte entre as duas Divisões, devendo ter sido realizadas atividades em que o Lobito já tenha sido envolvido na Tribo de Escoteiros e conheça os novos Dirigente...
	É uma cerimónia importante para a continuidade do jovem no Grupo, pelo que não deve ser omitida. Trata-se de uma cerimónia conjunta entre a Alcateia e a Tribo de Escoteiros, tendo por isso de ser marcada e preparada com a devida antecedência pelos Dir...
	A cerimónia deverá ser agradável e não excessivamente emotiva, podendo incluir um jogo ou animação mais alegre. A cerimónia inicia-se após o Grande Uivo com toda a Alcateia para a despedida, em que o Aquelá diz umas palavras de incentivo e deseja feli...
	As Divisões formam em locais diferentes, com alguma distância entre si, sempre que possível ao ar livre.
	Decorrerá um momento previamente definido pelos Dirigentes da Alcateia, em que a Divisão se despeça do Lobito que vai sair. O Aquelá leva de seguida o Lobito ao encontro do Escoteiro Chefe de Tribo de Escoteiros que o conduz à formatura da Tribo de Es...
	Durante a receção na Tribo de Escoteiros são-lhe colocadas as jarreteiras verdes.
	A camisa de Lobito e o quico devem ser substituídos após a passagem para a Tribo de Escoteiros, o que deverá acontecer no menor prazo possível.
	4.3. Cerimónias das Tribos de Escoteiros e de Exploradores
	As cerimónias fazem parte do enquadramento simbólico da Divisão e marcam os momentos de progressão do jovem e da vida da Divisão.
	São sempre individuais e devem ser feitas no mais curto espaço de tempo, após o jovem ter concluído os requisitos para evitar que o jovem se desmotive relativamente ao seu progresso pessoal.
	Tal como nas outras Divisões, importa manter as cerimónias curtas, simples e sinceras, assegurando uma boa participação de toda a Divisão e a possibilidade dos jovens convidarem os familiares e amigos a assistirem.
	As cerimónias são sempre feitas perante a Chefia da Tribo e devem ser dirigidas pelo Escoteiro Chefe de Tribo, no entanto na sua ausência nenhum jovem deve ser prejudicado, devendo as mesmas ser dirigidas por outro Dirigente da Divisão. Em qualquer ca...
	As cerimónias na Tribo de Escoteiros e na Tribo de Exploradores são idênticas.
	4.3.1. Compromisso de Honra
	A cerimónia do Compromisso de Honra é um dos momentos mais marcantes na vida de um Escoteiro, por isso deve ser particularmente cuidada pelos Dirigentes. A cerimónia deve decorrer assim que o jovem concluiu a sua 1ª Etapa. É incorreto fazer o jovem es...
	Note-se que a cerimónia do Compromisso de Honra é individual. Sempre que possível deve ser feita apenas para o jovem que concluiu a 1ª Etapa e está pronto a fazer o Compromisso. Evita-se também a necessidade de fazer em simultâneo o Compromisso de Hon...
	Quando existir mais do que um jovem para fazer o Compromisso de Honra, haverá lugar a uma cerimónia individual para cada um deles. Só após a conclusão de uma cerimónia e o retorno do jovem ao seu local na formatura é que o Dirigente chama o aspirante ...
	Para esta cerimónia deverá procurar-se sempre convidar os familiares do jovem que vai realizar o seu Compromisso de Honra.
	As Patrulhas que integram a Tribo formam em ferradura. Na boca da formatura encontram-se, em linha, de frente para a Tribo, o Escoteiro Chefe de Tribo ao centro e a ladeá-lo os Escoteiros-Subchefes da Tribo juntamente com o Escoteiro Chefe de Grupo. S...
	No início da cerimónia, com os presentes na posição de “Saudação Saudar”, as bandeiras entram na formatura em ferradura, transportadas pelos porta-bandeiras e avançam para junto dos Dirigentes da Tribo, ficando a ladear os Dirigentes e virados para os...
	O Escoteiro Chefe da Tribo chama o futuro escoteiro pelo seu nome. O Guia de Patrulha conduz o futuro escoteiro regressando depois ao seu lugar na formatura.
	O jovem, caso venha de fora do Movimento, apresenta-se uniformizado, mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial, o distintivo de 1ª Etapa e o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço encontra-se em poder do Escoteir...
	O Escoteiro Chefe de Tribo começa por dizer umas palavras sobre o futuro escoteiro e o progresso pessoal que alcançou, dando os parabéns pelo esforço realizado, depois dá a ordem “Sempre Pronto”.
	Após toda a Divisão estar em “Sempre Pronto” o Dirigente pergunta ao jovem se está pronto para fazer o Compromisso de Honra e se sabe o significado da sua honra. De seguida pergunta-lhe se sabe a Lei do Escoteiro e o Compromisso de Honra e perante res...
	“Prometo pela minha honra fazer o meu melhor por:
	- Cumprir os meus deveres para com a minha Fé (ou outra alusão de natureza religiosa) e a Pátria;
	- Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias;
	- Viver segundo a Lei do Escoteiro.”
	As bandeiras não se inclinam nem baixam durante a cerimónia, mas acompanham os movimentos “À vontade” e “Sempre Pronto”, conforme descritos nas figuras 17 e 18.
	Após prestar o Compromisso de Honra o Escoteiro Chefe de Tribo dá ordem de “Saudação Cessar”, refere que confia que o Escoteiro fará o seu melhor por cumprir o Compromisso que acabou de fazer e pode dirigir umas breves palavras de boas vindas e incent...
	De seguida, caso já tenha feito a Promessa de Lobito na Alcateia, já possuindo por isso a Insígnia Associativa, do Escotismo Mundial e o lenço do Grupo, recebe apenas o distintivo de 1ª Etapa. Nas restantes situações recebe a Insígnia Associativa, a I...
	As insígnias e distintivos são colocados na camisa pelos Dirigentes de Divisão que de seguida o cumprimentam apertando a mão esquerda e fazendo a saudação.
	O Escoteiro Chefe Grupo (ou quem o substitua) é quem coloca o lenço do Grupo, dizendo algumas palavras sobre a importância do lenço (que representa a honra do Grupo) e/ou a simbologia, dando as boas vindas ou caso o elemento já possua o lenço, dirige-...
	À indicação do Escoteiro Chefe de Tribo, o Escoteiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação, dando assim as boas vindas ao novo membro da Tribo.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Tribo chama o Guia de Patrulha que acompanhará o novo Escoteiro de volta ao seu lugar na formatura, indo à sua frente.
	A cerimónia termina após a saída das bandeiras, com os gritos de Patrulha e Tribo e a ordem de “Boa Caça”.
	4.3.2. 2ª Etapa, 3ª Etapa e Especialidades
	Estas cerimónias constituem uma oportunidade para felicitar o jovem pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer umas palavras de incentivo ao progresso escotista dos elementos da Tribo.
	A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe da Tribo, inicia-se depois de a Tribo estar formada em ferradura, com os Dirigentes da Tribo em posição. Não são usadas bandeiras.
	O Escoteiro Chefe de Tribo chama o jovem que se dirige para a sua frente, no interior da formatura.
	O Escoteiro Chefe de Tribo refere a etapa concluída ou a especialidade obtida e felicita o jovem. Pode também referir brevemente a importância do progresso alcançado e do esforço realizado.
	Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e ele ou outro Dirigente da Tribo coloca- lhe o distintivo respetivo, cumprimentando-o de seguida apertando a mão esquerda e fazendo a saudação.
	No caso de o jovem receber na mesma cerimónia mais do que uma especialidade, os distintivos devem ser colocados no mesmo momento, fazendo-se uma referência a cada uma das especialidades obtidas.
	À indicação do Escoteiro Chefe de Tribo, o jovem dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o jovem regressa ao seu lugar na formatura, dando de seguida a Patrulha o seu Grito e de seguida a Tribo.
	A cerimónia termina, com a ordem de “Boa Caça”.
	O(s) distintivo(s) a atribuir deve(m) estar na posse de um dos Dirigentes da Tribo.
	4.3.3. Investidura nos cargos de Guia e Sub-guia de Patrulha
	A Investidura do Guia e Sub-guia de Patrulha deve ocorrer no mais curto espaço de tempo após a eleição em Conselho de Patrulha, sendo necessário que previamente tenham feito o Compromisso de Honra.
	O Guia e o Sub-guia de Patrulha são investidos no cargo na presença da Tribo, do Escoteiro Chefe e dos Escoteiros Subchefes da Divisão.
	A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe da Tribo, inicia-se depois de a Tribo estar formada em ferradura, com os Dirigentes da Tribo em posição. Não são usadas bandeiras.
	O Escoteiro Chefe de Tribo refere brevemente o significado do cargo em questão, da responsabilidade que ele acarreta e da confiança depositada no jovem.
	De seguida chama o jovem que vai ser investido, que se deve dirigir para a frente do Escoteiro Chefe de Tribo, no interior da formatura.
	Começa por dar os parabéns ao jovem pela eleição para o cargo.
	Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Guia (ou Sub-guia) se está pronto para fazer a sua Investidura.
	Perante a resposta afirmativa, o Escoteiro Chefe de Tribo dá ordem de “Saudação Saudar” e o jovem que vai ser investido pronuncia a seguinte fórmula:
	“Prometo desempenhar com responsabilidade o cargo de …<Guia ou Sub-guia> da Patrulha … <nome da Patrulha>.”
	Uma vez concluída a Investidura, o Escoteiro Chefe de Tribo dá ordem de “Saudação Cessar” e ele ou outro Dirigente da Tribo coloca-lhe o distintivo de cargo respetivo.
	À indicação do Escoteiro Chefe de Tribo, o jovem dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Tribo indica-lhe que deve retomar o seu lugar na formatura, dando de seguida a Patrulha o seu grito e no final a Tribo.
	A cerimónia termina com a ordem de “Boa Caça”.
	O distintivo de cargo deve estar na posse de um dos Dirigentes da Tribo.
	4.3.4. Investidura nos restantes cargos de Patrulha
	A Investidura dos restantes cargos de Patrulha deve ocorrer no mais curto espaço de tempo após a eleição em Conselho de Patrulha, sendo necessário que previamente tenham feito o Compromisso de Honra e o Guia ou Sub-guia da sua Patrulha tenham sido inv...
	Estas Investiduras decorrem numa cerimónia da Patrulha, na presença do Guia de Patrulha e do Sub-guia de Patrulha.
	A Patrulha forma em ferradura com o Guia na cabeça da mesma.
	O Guia informa que vão fazer a cerimónia e a que cargo diz respeito.
	O jovem que vai fazer a investidura é chamado pelo Guia, posiciona-se à sua frente e fazendo a saudação, pronuncia a seguinte fórmula:
	“Prometo desempenhar com responsabilidade o cargo de …<nome do cargo> da Patrulha … <nome da Patrulha>.”
	O Guia coloca-lhe o distintivo do cargo e refere que a Patrulha confia que ele desempenhará com responsabilidade o seu cargo.
	4.3.5. Passagem do Escoteiro para a Tribo de Exploradores
	A cerimónia de passagem do Escoteiro à Tribo de Exploradores deve ser o culminar do processo de ponte entre as duas Divisões, devendo ter sido realizadas atividades em que o Escoteiro já tenha sido envolvido na Tribo de Exploradores e conheça os novos...
	É uma cerimónia importante para a continuidade do jovem no Grupo, por isso não deve ser omitida. Trata-se de uma cerimónia conjunta entre a Tribo de Escoteiros e a Tribo de Exploradores, tendo por isso de ser marcada e preparada com a devida antecedên...
	A cerimónia deverá ser agradável e não excessivamente emotiva, podendo incluir um jogo ou animação mais alegre. A cerimónia deve incluir uma formatura em ferradura com toda a Tribo de Escoteiros para a despedida, em que o Escoteiro Chefe de Tribo de E...
	As Tribos formam em ferradura, em locais diferentes, com alguma distância entre si, sempre que possível ao ar livre.
	Decorrerá um momento previamente definido pelos Dirigentes da Tribo de Escoteiros, em que a Divisão se despeça do Escoteiro que vai sair. O Escoteiro Chefe de Tribo de Escoteiros leva de seguida o Escoteiro ao encontro do Escoteiro Chefe de Tribo de E...
	Durante a receção na Tribo de Exploradores são-lhe colocadas as jarreteiras azuis.
	4.3.6. Passagem do Explorador para o Clã
	A cerimónia de passagem do Explorador para o Clã deve ser o culminar do processo de ponte entre as duas Divisões, devendo ter sido realizadas atividades em que o Explorador já tenha sido envolvido no Clã e conheça os novos Dirigentes e os membros do Clã.
	É uma cerimónia importante para a continuidade do jovem no Grupo, por isso não deve ser omitida. Trata-se de uma cerimónia conjunta entre a Tribo de Exploradores e o Clã, tendo por isso de ser marcada e preparada com a devida antecedência pelos Dirige...
	A cerimónia deverá ser agradável e não excessivamente emotiva, podendo incluir um jogo ou animação mais alegre. A cerimónia deve incluir uma formatura em ferradura com toda a Tribo de Exploradores para a despedida, em que o Escoteiro Chefe de Tribo de...
	As Divisões formam em ferradura, em locais diferentes, com alguma distância entre si, sempre que possível ao ar livre.
	Decorrerá um momento previamente definido pelos Dirigentes da Tribo de Exploradores, em que a Divisão se despeça do Explorador que vai sair. O Escoteiro Chefe de Tribo de Exploradores leva de seguida o Explorador ao encontro do Escoteiro Chefe de Clã ...
	Durante a receção no Clã são-lhe colocadas as jarreteiras vermelhas.
	4.4. Cerimónias do Clã
	No Clã, é fundamental que as cerimónias sejam curtas, simples e sinceras sem falsos misticismos.
	As cerimónias tal como estão definidas neste manual fazem parte do enquadramento simbólico da Divisão, onde se procura que o Caminheiro viva a realidade, envolvendo- se na comunidade e procurando o seu caminho na vida.
	Para além de uma boa participação de toda a Divisão nas cerimónias, também no Clã deve ser assegurada a possibilidade dos jovens convidarem os familiares e amigos a assistir. A presença da Chefia de Grupo deve ser reforçada para mostrar que dada a mat...
	Tendo em conta a metodologia da Divisão, que é centrada no indivíduo, é ainda maior a necessidade de realizar as cerimónias individualmente e de as marcar em função do ritmo de progresso de cada membro.
	As cerimónias são sempre feitas perante a Chefia do Clã e devem ser dirigidas pelo Escoteiro Chefe de Clã, no entanto na sua ausência nenhum jovem deve ser prejudicado, devendo as mesmas serem dirigidas por outro Dirigente da Divisão. Em qualquer caso...
	As cerimónias são no essencial semelhantes às da Tribo de Escoteiros e Tribo de Exploradores.
	4.4.1. Compromisso de Honra
	A cerimónia do Compromisso de Honra, (ou renovação do Compromisso para aqueles que já o tenham feito em Divisões anteriores), no Clã deve seguir todos os preceitos indicados anteriormente para a cerimónia nas Tribos. Também aqui é fundamental que o jo...
	O Clã forma em ferradura. Na boca da formatura encontram-se, em linha, de frente para o Clã, o Escoteiro Chefe de Clã ao centro e a ladeá-lo os Escoteiros-Subchefes de Clã juntamente com o Escoteiro Chefe de Grupo. Se forem muitos Dirigentes, deverão ...
	No início da cerimónia, com os presentes na posição de “Saudação Saudar”, as bandeiras entram na formatura em ferradura, transportadas pelos porta-bandeiras e avançam para junto dos Dirigentes do Clã, ficando a ladear os Dirigentes e virados para os C...
	O Escoteiro Chefe de Clã chama o jovem pelo seu nome, que se dirige para junto da Chefia do Clã, colocando-se de frente para ele.
	O jovem, caso venha de fora do Movimento, apresenta-se uniformizado mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial, o distintivo de 1ª Etapa e o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço encontra-se em poder do Escoteiro...
	O Escoteiro Chefe de Clã faz algumas referências à opção de ser Caminheiro, ao caminho a seguir no Clã, à procura do caminho na vida, podendo ainda referir-se às dificuldades, ao esforço individual e à ajuda dos outros ou a outras questões associadas ...
	Após todos os presentes estarem em “Sempre Pronto” o Dirigente pergunta ao jovem se está pronto para fazer o Compromisso de Honra e se sabe o significado da sua honra. De seguida pergunta-lhe se sabe a Lei do Escoteiro e o Compromisso de Honra e peran...
	“Prometo pela minha honra fazer o meu melhor por:
	- Cumprir os meus deveres para com a minha Fé (ou outra alusão de natureza religiosa) e a Pátria;
	- Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias;
	- Viver segundo a Lei do Escoteiro.”
	As bandeiras não se inclinam nem baixam durante a cerimónia, mas acompanham os movimentos “À vontade” e “Sempre Pronto”, conforme descritos nas figuras 17 e 18.
	Após prestar o Compromisso de Honra o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Cessar” e refere que confia que o Caminheiro fará o seu melhor por cumprir o Compromisso que acabou de fazer e pode dirigir umas breves palavras de boas vindas e incent...
	De seguida, caso já tenha feito a Promessa na Alcateia ou o Compromisso de Honra na Tribo, já possuindo por isso a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial e o lenço do Grupo, recebe apenas o distintivo de 1ª Etapa. Nas restantes situaçõe...
	As insígnias e distintivos são colocados na camisa pelos Dirigentes de Divisão que de seguida o cumprimentam apertando a mão esquerda e fazendo a saudação.
	O Escoteiro Chefe Grupo (ou quem o substitua) é quem coloca o lenço do Grupo, dizendo algumas palavras sobre a importância do lenço (que representa a honra do Grupo) e/ou a simbologia, dando as boas vindas, ou caso o elemento já possua o lenço, dirige...
	À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação, dando assim as boas vindas novo membro do Clã.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Clã dá indicação para o Caminheiro voltar para o seu lugar na formatura.
	A cerimónia termina após a saída das bandeiras, com o grito de Clã, caso exista, e a ordem de “Boa Caça”.
	4.4.2. 2ª Etapa, 3ª Etapa e Especialidades
	Estas cerimónias constituem uma oportunidade para felicitar o Caminheiro pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer umas palavras de incentivo ao progresso escotista dos elementos do Clã.
	A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe de Clã, inicia-se depois do Clã estar formado em ferradura, com os Dirigentes do Clã em posição. Não são usadas bandeiras.
	De seguida chama o Caminheiro que se dirige para a sua frente, no interior da formatura.
	O Escoteiro Chefe de Clã refere a etapa concluída ou a especialidade obtida e felicita o jovem. Pode também referir brevemente a importância do progresso alcançado e do esforço realizado.
	Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e ele ou outro Dirigente do Clã coloca- lhe o distintivo respetivo, cumprimentando-o de seguida apertando a mão esquerda e fazendo a saudação.
	No caso do jovem receber na mesma cerimónia mais do que uma especialidade, os distintivos devem ser colocados no mesmo momento, fazendo-se uma referência a cada uma das especialidades obtidas.
	À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Caminheiro regressa ao seu lugar na formatura, podendo nessa altura o Clã dar o seu grito de Divisão.
	A cerimónia termina, com a ordem de “Boa Caça”.
	O(s) distintivo(s) a atribuir deve(m) estar na posse de um dos Dirigentes do Clã.
	4.4.3. Escoteiro da Pátria
	Esta cerimónia é Presidida pelo Escoteiro Chefe Nacional ou outro membro da Chefia Nacional por ele designado.
	Pela sua importância, não deve ser misturada com outras e deve, se possível, ser uma cerimónia pública e aberta a todo o Grupo (incluindo a Alcateia), aos pais, convidados do jovem e à comunidade.
	Os Escoteiros presentes formam em ferradura.
	O Escoteiro Chefe de Clã dinamiza um momento prévio destinado a reconhecer o empenho do jovem e o seu percurso e trabalho no Clã e no Grupo.
	O Escoteiro Chefe de Grupo diz umas palavras sobre a importância da cerimónia e o percurso do Caminheiro.
	O Escoteiro Chefe Nacional toma a palavra e depois da sua intervenção, manda entrar as bandeiras e dá início à cerimónia. As bandeiras seguem as regras já definidas.
	Depois de questionado o jovem, pede-lhe para renovar o seu Compromisso de Honra como Escoteiro da Pátria.
	Após a renovação do Compromisso de Honra o Escoteiro Chefe Nacional coloca a Insígnia de Escoteiro da Pátria no braço do Caminheiro, cumprimentando-o de seguida.
	Por indicação do Escoteiro Chefe Nacional o Caminheiro cumprimentará os presentes.
	Quando o Escoteiro Chefe Nacional determinar a cerimónia terminará ou passará a ser conduzida por um Dirigente do Grupo para dinamizar um momento que o Grupo tenha preparado.
	4.4.4. Investidura nos cargos da Equipa Executiva
	A Investidura do Guia de Clã e dos restantes cargos da Equipa Executiva, deve ocorrer no mais curto espaço de tempo após a eleição da Equipa Executiva sendo necessário que previamente tenham feito o Compromisso de Honra.
	A Investidura é feita perante a Chefia de Clã, numa cerimónia de Divisão ou de Grupo. Sempre que possível o Escoteiro Chefe de Grupo ou um Escoteiro Subchefe de Grupo devem estar presentes.
	A cerimónia, conduzida pelo Escoteiro Chefe de Clã, inicia-se depois de o Clã estar formado em ferradura, com os Dirigentes do Clã em posição. Não são usadas bandeiras. O Escoteiro Chefe de Clã refere brevemente a importância da função e o compromisso...
	De seguida chama o Caminheiro que vai ser investido, que se dirige para a frente do Escoteiro Chefe de Clã, no interior da formatura.
	Começa por dar os parabéns pela eleição para o cargo.
	Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Caminheiro se está pronto para fazer a sua Investidura.
	Perante a resposta afirmativa, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Saudar” e o Caminheiro que vai ser investido pronuncia a seguinte fórmula:
	“Prometo desempenhar com responsabilidade o cargo de … <nome do cargo> do nosso Clã.”
	Uma vez concluída a Investidura, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Cessar” e ele ou outro Dirigente do Clã coloca-lhe o distintivo de cargo respetivo.
	À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Clã indica-lhe que deve retomar o lugar na formatura.
	Segue-se, um a um e nos mesmos termos, a Investidura dos outros Caminheiros nos seus cargos. O primeiro a ser investido deve ser o Guia de Clã, os restantes cargos devem seguir a ordem pela qual os cargos estão indicados na Carta de Clã.
	No final o Clã pode dar o seu grito de Divisão.
	A cerimónia termina com a ordem de Boa Caça.
	Os distintivos de cargo devem estar na posse de um dos Dirigentes do Clã.
	4.4.5. Partida do Clã
	O Escoteiro Chefe do Clã, recordará a todos os presentes, por palavras suas, que o Escotismo visa ajudar cada um a ser feliz e a desempenhar um papel útil na comunidade. Por essa razão a partida de um elemento do Clã é um processo natural e desejável,...
	A cerimónia inicia-se depois do Escoteiro Chefe de Clã ter mandado o Clã formar em ferradura, com os Dirigentes do Clã em posição.
	O Escoteiro Chefe de Clã manda entrar as bandeiras segundo as regras já definidas. Depois destas estarem em posição chama o Caminheiro que se dirige para a sua frente, no interior da formatura.
	Em seguida dá a ordem “Sempre Pronto” e pergunta ao Caminheiro se está pronto para renovar o seu Compromisso de Honra.
	Perante a resposta afirmativa do Caminheiro, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Saudar” e pede-lhe para renovar o Compromisso de Honra.
	Uma vez concluída a renovação do Compromisso de Honra, o Escoteiro Chefe de Clã dá ordem de “Saudação Cessar”.
	À indicação do Escoteiro Chefe de Clã, o Caminheiro dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Saudar” todos fazem a saudação.
	Após dar a ordem de “Saudação Cessar” o Escoteiro Chefe de Clã pode dirigir algumas palavras finais de despedida ou dar início a um momento de despedida previamente definido.
	O Dirigente deve desejar-lhe sucesso na sua vida futura e nas suas novas funções caso o Caminheiro vá integrar a equipa de chefia ou, na medida do possível, dar a ideia ao Caminheiro que um dia poderá voltar ao Movimento como Dirigente.
	A cerimónia termina após a saída das bandeiras, com a ordem de Boa Caça, ou com um momento mais informal após a saída das bandeiras.
	4.5. Cerimónias de Dirigentes
	As cerimónias não são importantes apenas para os jovens. Num Movimento como o nosso em que a educação é feita pelo exemplo, os Dirigentes também têm as suas cerimónias, nomeadamente do Compromisso de Honra.
	Desta forma a sua preparação e realização devem ser particularmente cuidadas e os Dirigentes devem estar devidamente preparados, sabendo o que devem fazer e dizer. O que correr mal ou for mal feito servirá de referência para os jovens e influirá na fo...
	As Cerimónias de Dirigentes também devem ser curtas, simples e sinceras, com a possibilidade de ter familiares e amigos presentes.
	As cerimónias são sempre feitas perante os Dirigentes competentes para o efeito, nos termos dos Estatutos, do Regulamento Geral e do presente manual.
	4.5.1. Compromisso de Honra de Dirigente
	A cerimónia do Compromisso de Honra (ou de renovação do Compromisso) na Chefia é semelhante às cerimónias de Compromisso de Honra das restantes Divisões, já anteriormente descritas, e corresponde também à Investidura de Dirigente no cargo respetivo.
	Esta cerimónia é realizada quando um associado assume pela primeira vez um cargo de Chefia e sempre que assume um novo cargo. Deve ser feita perante o Grupo, no caso de Dirigentes de Grupo, ou em cerimónias próprias que podem ser abertas aos associado...
	Exceto quando disposto de forma diferente nos Estatutos ou no Regulamento Geral, aplicam-se as seguintes regras relativamente aos Compromissos de Honra de Dirigente:
	O Compromisso de Honra do Presidente da Mesa da Conferência, é recebido pelo Presidente do Conselho Jurisdicional ou na sua ausência pelo Escoteiro Chefe Nacional.
	O Compromisso de Honra dos membros da Mesa da Conferência, é recebido pelo Presidente da Mesa da Conferência ou na sua ausência pelo Presidente do Conselho Jurisdicional.
	O Compromisso de Honra do Escoteiro Chefe Nacional é recebido pelo Presidente da Mesa da Conferência ou na sua ausência pelo Presidente do Conselho Jurisdicional.
	O Compromisso de Honra dos membros do Conselho Jurisdicional, do Conselho Fiscal e do Coordenador da Equipa Executiva da ENFIM são recebidos pelo Presidente da Mesa da Conferência, ou na sua ausência pelo Presidente do Conselho Jurisdicional.
	O Compromisso de Honra dos membros da Chefia Nacional é recebido pelo Escoteiro Chefe Nacional.
	O Compromisso de Honra dos membros da Equipa Executiva da ENFIM é recebido pelo Coordenador da Equipa Executiva da ENFIM.
	O Compromisso de Honra dos Escoteiros Chefes Regionais e dos Presidentes das Mesas dos Conselhos Regionais é recebido pelo Escoteiro Chefe Nacional ou outro membro da Chefia Nacional por ele designado.
	O Compromisso de Honra dos membros da Chefia Regional e das Chefias de Núcleo é recebido pelo Escoteiro Chefe Regional.
	O Compromisso de Honra dos Escoteiros Chefes de Grupo é recebido pelo representante da Chefia Nacional, da Chefia Regional, ou pelo Escoteiro Chefe de Grupo cessante respeitando-se esta ordem quando todos eles estiverem presentes.
	O Compromisso de Honra dos restantes Dirigentes do Grupo e dos Instrutores ou Colaboradores é recebido pelo Escoteiro Chefe de Grupo.
	Por ser mais comum, refere-se de seguida a cerimónia dentro de um Grupo, que é igual às restantes variando apenas os intervenientes.
	O Grupo forma em ferradura, com os adultos que vão prestar o seu Compromisso de Honra à direita da formatura, no seu final. Na boca da formatura encontram-se, em linha, de frente para o Grupo, o Escoteiro Chefe de Grupo ao centro e a ladeá-lo os resta...
	No início da cerimónia, com os presentes na posição de “Saudação Saudar”, as bandeiras entram na formatura em ferradura, transportadas pelos porta-bandeiras e avançam para junto do Escoteiro Chefe de Grupo e dos restantes Dirigentes em funções, ficand...
	Quando o Escoteiro Chefe de Grupo chama o futuro Dirigente, pelo seu nome, este dirige-se para junto do Escoteiro Chefe de Grupo, colocando-se de frente para ele.
	O aspirante a Dirigente, caso venha de fora do Movimento, apresenta-se uniformizado mas sem a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial, o Distintivo de Cargo e o lenço, que receberá no decurso desta cerimónia. O lenço e as restantes insíg...
	O Escoteiro Chefe de Grupo pode fazer algumas referências à responsabilidade do cargo, ao percurso do futuro dirigente ou a outro aspeto que considere relevante. Depois dá a ordem “Sempre Pronto” e inicia a cerimónia.
	Após todos os presentes estarem em “Sempre Pronto” o Escoteiro Chefe de Grupo pergunta ao futuro Dirigente se está pronto para fazer o Compromisso de Honra e se está consciente da responsabilidade que irá assumir. Perante resposta positiva dá indicaçã...
	“Prometo pela minha honra fazer o meu melhor por:
	- Cumprir os meus deveres para com a minha Fé (ou outra alusão de natureza religiosa) e a Pátria;
	- Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias;
	- Viver segundo a Lei do Escoteiro, procurando manter e dignificar o Escotismo, cumprindo e fazendo cumprir os seus Estatutos e  Regulamentos,  no  desempenho  das  minhas  funções  de  …<acrescido da designação do cargo>.”
	As bandeiras não se inclinam nem baixam durante a cerimónia, mas acompanham os movimentos “À vontade” e “Sempre Pronto”, conforme descritos nas figuras 17 e 18.
	Após prestar o Compromisso de Honra, o Escoteiro Chefe de Grupo dá ordem de “Saudação Cessar” e refere que confia que o novo Dirigente fará o seu melhor por cumprir o Compromisso que acabou de fazer e pode dirigir umas breves palavras de boas vindas e...
	De seguida, caso já tenha feito a Promessa ou o Compromisso de Honra, já possuindo por isso a Insígnia Associativa, a Insígnia do Escotismo Mundial e o lenço do Grupo, recebe apenas o distintivo de Cargo. Nas restantes situações recebe a Insígnia Asso...
	Após a colocação das insígnias e distintivos na camisa, à indicação do Escoteiro Chefe de Grupo, o novo Dirigente cumprimenta cada um dos outros Dirigentes, apertando a mão esquerda e fazendo a saudação, dá depois meia-volta e à ordem de “Saudação Sau...
	A cerimónia termina após a saída das bandeiras e a ordem de “Boa Caça”.
	4.5.2. Tomada de Posse
	Os membros de Órgãos Nacionais e Regionais, após a cerimónia de Compromisso de Honra como Dirigente devem, nos termos do Regulamento assinar o livro de tomada de posse. Os Dirigentes que têm como atribuição receber o Compromisso de Honra de quem presi...
	O texto para tomada de posse deve ser o seguinte:
	“Auto de Tomada de Posse
	Aos …<dia do mês> dias do mês de …<mês> do ano de …<ano>, pelas …<horas> horas, … <indicar o local>, nos termos dos Estatutos  da  Associação  dos  Escoteiros  de  Portugal,  pelo … <indicar cargo e nome> foi dada posse ao(s) seguinte(s) membro(s) ele...
	Para constar, lavrou-se o presente auto de posse, que vai ser assinado pelos empossados e por quem lhes deu posse:
	… <assinaturas>”
	A assinatura do Auto de Tomada de Posse tem de ser feita pela ordem dos nomes indicados no mesmo, terminando com a assinatura de quem deu a posse.
	4.5.3. Etapas de Formação de Dirigentes
	Com a conclusão da Etapa Avançada ou das Etapas de Adjunto de Diretor de Formação ou Diretor de Formação, os Dirigentes recebem um símbolo externo em reconhecimento das competências adquiridas e da conclusão das referidas Etapas de Formação.
	Estas cerimónias constituem uma oportunidade para felicitar o Dirigente pelo esforço realizado e aproveitar a ocasião para dizer umas palavras de incentivo à formação dos Dirigentes.
	No caso da Etapa Avançada a cerimónia deve ser idealmente feita no próprio Grupo e à frente dos jovens com quem o Dirigente trabalha, como forma de mostrar pelo exemplo que também ele se empenha no seu próprio progresso individual.
	A entrega dos símbolos externos das Etapas de Formação é feita por um Formador designado pela Equipa Executiva da ENFIM.
	Após o Grupo estar formado pelas ordens de um dos Dirigentes do Grupo, o Formador dirige algumas palavras que considere apropriadas, podendo por exemplo explicar a importância da Formação de Dirigentes, o significado da Etapa concluída e referir o tra...
	Com os presentes em “Saudação Saudar” o Formador retira o lenço do Grupo ou pede a algum Dirigente do Grupo para o retirar, e coloca o lenço de Gilwell e o colar de contas, ou quando o Dirigente já é possuidor do lenço de Gilwell troca apenas o colar ...
	Terminada a saudação, são dadas vozes de “À Vontade” ou “Boa Caça” terminando a cerimónia que depois pode ser complementada com alguma ação simbólica, da responsabilidade do Grupo.
	5. Protocolo
	O protocolo é a forma como se deve proceder em determinadas situações formais cumprindo um conjunto de regras e recomendações instituídas.
	Tendo em conta que somos uma associação juvenil o formalismo deve ser condicionado aos aspetos essenciais, no entanto deve ser assegurado no relacionamento com as entidades oficiais e nos momentos mais solenes, a menos que elas próprias demonstrem pre...
	As normas de protocolo apresentadas neste capítulo, com exceção das regras sobre precedências, devem ser entendidas como recomendações e orientações a usar em momentos mais formais, tendo presente que da parte das entidades oficiais há habitualmente p...
	5.1. Precedências
	As Precedências a nível do Estado estão definidas por lei (Lei nº 40/2006, de 25 de agosto) cujo extrato se transcreve no final deste manual. Sem prejuízo do aí definido, na A.E.P. respeitam-se as seguintes precedências:
	1) Escoteiro Chefe Nacional;
	2) Escoteiros Chefes Nacionais Adjuntos;
	3) Presidente da Mesa da Conferência Nacional;
	4) Presidente do Conselho Jurisdicional;
	5) Presidente do Conselho Fiscal;
	6) Coordenador Geral da ENFIM;
	7) Escoteiros Chefes Nacionais Honorários
	8) Membros da Mesa da Conferência Nacional
	9) Membros do Conselho Jurisdicional;
	10) Membros do Conselho Fiscal;
	11) Membros da Equipa Executiva da ENFIM;
	12) Antigos Escoteiros Chefes Nacionais (após 2003) e Presidentes da Direcção Nacional (até 2003)
	13) Antigos Escoteiros Chefes Nacionais Adjuntos (após 2003) e antigos membros da Direcção Nacional (até 2003)
	14) Adjuntos da Chefia Nacional;
	15) Escoteiros Chefes Regionais;
	16) Escoteiros Chefes Regionais Adjuntos;
	17) Presidentes dos Conselhos Regionais;
	18) Escoteiros Chefes Regionais Honorários
	19) Antigos Escoteiros Chefes Regionais e Escoteiros Chefes Regionais Adjuntos (após 2003)
	20) Adjuntos da Chefia Regional;
	21) Escoteiros Chefes de Núcleo;
	22) Escoteiros Chefes de Grupo;
	23) Escoteiros Subchefes de Grupo;
	24) Adjunto da Chefia de Grupo;
	25) Escoteiros Chefes de Grupo Honorários
	26) Escoteiros Chefes de Divisão;
	27) Escoteiros Subchefes de Divisão;
	28) Instrutores e Colaboradores;
	As precedências de cortesia, podem ser respeitadas consoante as circunstâncias e os locais onde decorrem as cerimónias, estando sempre ligadas a normas de educação e de hospitalidade. Por exemplo, numa sessão comemorativa da abertura de um Grupo, o se...
	5.2. Convites e Comissão de Honra
	Sempre que se pretender constituir uma Comissão de Honra ou convidar entidades ou visitantes importantes, deve-se começar por elaborar uma lista de personalidades que serão convidadas. Os convites devem ser enviados por escrito e com bastante antecedê...
	Se se pretender convidar entidades oficias, como por exemplo o Presidente da Câmara, para integrar uma Comissão de Honra ou presidir a um evento, deve-se fazê- lo para momentos que correspondam ao início ou ao fim da atividade, para que seja possível ...
	Para a mesa de honra e para entidades oficiais devem ser feitos convites pessoais e formais. Aos outros convidados podem ser enviados convites menos formais.
	5.3. Discursos
	No caso de se tratar de um ato solene, uma conferência ou palestra com pessoas convidadas a intervir, os discursos começam pela pessoa menos importante (geralmente o anfitrião) e encerram com a pessoa mais importante que é quem preside à mesa (geralme...
	O anfitrião é o Dirigente com cargo de maior precedência da estrutura que dirige o evento.
	O mestre de cerimónias é a pessoa da organização que é escolhida para num momento solene, declarar aberta a sessão, apresentar sucessivamente quem vai usar a palavra e declarar no final que o momento solene terminou. Deve ser alguém com uma voz clara ...
	Em sessões solenes, com muitos discursos, é recomendada a existência de um mestre de cerimónias, podendo em alternativa ser o anfitrião a desempenhar esse papel. As intervenções seguem as regras das precedências já referidas em cima, cabendo à pessoa ...
	No começo da intervenção em situações mais formais é norma invocar-se as personalidades presentes começando pela mais importante “ Senhor Presidente da Câmara de ...” e acabando com os menos importantes “prezados companheiros” ou “minhas senhoras e me...
	5.4. Acolhimento e acompanhamento de visitantes
	A receção de visitantes é um aspeto comum à maioria dos atos solenes e constitui uma das formas mais correntes de relações públicas. É um momento importante pois, segundo a maneira como for recebido, assim o visitante formará uma opinião favorável ou ...
	Deve ter-se especial cuidado com quem tem a responsabilidade de ser o “cartão de visita” nas cerimónias ou visitas oficiais, que seja delicado e bem educado. O aspeto visual e o Uniforme devem transmitir uma imagem cuidada e sóbria condizente com a im...
	Para garantir uma boa imagem global devem ser garantidos os seguintes aspetos:
	• Ser pontual
	• Ser bem-educado e positivo
	• Demonstrar consideração pelos outros
	• Vestir-se apropriadamente
	• Falar e escrever corretamente
	• Dizer “Obrigado”, “Desculpe” e “Se faz favor”
	Outro aspeto fundamental é garantir que o programa da visita e os trajetos sejam previamente ponderados pela Equipa de Chefia ou responsável pela atividade, por forma a garantir que se consegue transmitir a mensagem que pretendida.
	5.4.1. Receção
	Os convidados apresentar-se-ão num ponto de entrada do espaço, onde serão acolhidos inicialmente pelos elementos da equipa de receção que devem saber como proceder. Uma das pessoas que está na entrada (sempre mais do que uma) deve ir de imediato avisa...
	5.4.2. Acolhimento
	Após a receçao na entrada, deve haver um espaço de acolhimento, onde o coordenador com o apoio de outros membros constitui um comité de boas vindas, assegurado conversas informais com os convidados, mantendo-os juntos até à chegada do convidado mais i...
	Na zona de acolhimento, poderão ser providenciadas, na medida do possível e com a adequação necessária ao espaço e ao evento, condições de bem estar e que permitam entreter os convidados. Por exemplo poderá haver uma pequena exposição, uma projeção de...
	5.4.3. Ato solene ou visita
	Com a chegada da pessoa mais importante que irá presidir ao evento, o anfitrião deve conduzir todos os convidados ao local onde vai decorrer o ato solene ou a visita e dar início à sessão com a máxima brevidade. Os restantes participantes já se devem ...
	Deve existir sempre um programa ou fita de tempo previamente definidos que estabeleçam o que vai acontecer indicando quem é responsável por cada momento. Todos devem ter conhecimento do papel que irão desempenhar.
	No caso das visitas e mediante a importância e o programa, poderá ser necessário definir um roteiro (por exemplo se for uma visita à sede ou a uma grande atividade), que poderá ser ajustado consoante a disponibilidade e interesse demonstrado por parte...
	Sempre que possível deve ser escolhido um local, atividade ou apresentação, que melhor corresponda à imagem que se pretende transmitir. Se possível e desde que demonstrem esse interesse, pode ser muito proveitoso envolver os convidados numa ação concr...
	No caso de atos solenes, as intervenções devem seguir as precedências já referidas no ponto sobre os discursos. A entrega de ofertas simbólicas pode ser feita associada ao discurso do anfitrião, quando se pretende que tenha visibilidade perante os pre...
	5.4.4. Despedida
	Deve proceder-se a um breve agradecimento, com eventual entrega de alguma oferta simbólica. Poderá servir também para auscultar as opiniões e dar os esclarecimentos necessários. Nesse momento pode-se ainda solicitar a assinatura do Livro de Honra caso...
	5.5. Organização de Mesas
	Em muitos momentos comemorativos ou institucionais, é criada uma mesa de honra que deve seguir as regras de precedências.
	A título de exemplo apresenta-se a disposição em dois tipos de mesa, sendo os presentes numerados por ordem de importância.
	Figura 20 – Organização de mesas em U e em T
	5.6. Organização de Cortejos
	Nas situações em que a visita implica deslocações e um roteiro, poderá ser necessário garantir alguns cuidados relativamente às precedências na deslocação dos visitantes. Nesses casos deverão ser seguidas as indicações para cortejos a pé em linha e em...
	Figura 21 - Cortejos a pé em linha
	Figura 22 – Cortejos a pé em fila
	Devem evitar-se cortejos em fila com um número superior a cinco pessoas.
	6. Anexo
	Lei nº 40/2006, de 25 de Agosto
	[Extrato] - SECÇÃO II -  Precedências - Artigo 7.o
	Lista de precedências
	Para efeitos protocolares, as altas entidades públicas hierarquizam-se pela ordem seguinte:
	1) Presidente da República;
	2) Presidente da Assembleia da República;
	3) Primeiro-Ministro;
	4) Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Tribunal  Constitucional;
	5) Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Presidente do Tribunal de Contas;
	6) Antigos Presidentes da República;
	7) Ministros;
	8)  Presidente ou secretário-geral do maior partido da oposição;
	9) Vice-presidentes da Assembleia da República e presidentes dos grupos parlamentares;
	10) Procurador-Geral da República;
	11) Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas;
	12) Provedor de Justiça;
	13) Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira;
	14) Presidentes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas;
	15) Presidentes dos Governos Regionais;
	16)  Presidentes ou secretários-gerais dos outros partidos com representação na Assembleia da República;
	17) Antigos Presidentes da Assembleia da República e antigos  Primeiros-Ministros;
	18) Conselheiros de Estado;
	19) Presidentes das comissões permanentes da Assembleia da República;
	20) Secretários e subsecretários de Estado;
	21) Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Força Aérea;
	22) Deputados à Assembleia da República;
	23) Deputados ao Parlamento Europeu;
	24) Almirantes da Armada e marechais;
	25) Chefes da Casa Civil e Militar do Presidente da República;
	26) Presidentes do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação Nacional das Freguesias;
	27) Governador do Banco de Portugal;
	28) Chanceleres das Ordens Honoríficas Portuguesas;
	29) Vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura;
	30) Juízes conselheiros do Tribunal Constitucional;
	31) Juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas;
	32) Secretários e subsecretários regionais dos Governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira;
	33) Deputados às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas;
	34) Comandante-geral da Guarda Nacional Republicana e diretor nacional da Polícia de Segurança Pública;
	35) Secretários-gerais da Presidência da República, da Assembleia da República, da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
	36) Chefe do Protocolo do Estado;
	37) Presidentes dos tribunais da relação e tribunais equiparados, presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, bastonários das ordens e presidentes das associações profissiona...
	38) Presidentes da Academia Portuguesa da História e da Academia das Ciências de Lisboa, reitores das universidades e presidentes dos institutos politécnicos de direito público;
	39) Membros dos conselhos das ordens honoríficas portuguesas;
	40) Juízes desembargadores dos tribunais da relação e tribunais equiparados e procuradores-gerais-adjuntos, vice- reitores das universidades e vice-presidentes dos institutos politécnicos de direito público;
	41) Presidentes das câmaras municipais;
	42) Presidentes das assembleias municipais;
	43) Governadores civis;
	44) Chefes de gabinete do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro- Ministro;
	45) Presidentes, membros e secretários-gerais ou equivalente dos conselhos, conselhos nacionais, conselhos superiores, conselhos de fiscalização, comissões nacionais, altas autoridades, altos-comissários, entidades reguladoras, por ordem de antiguidad...
	46) Almirantes e oficiais generais com funções de comando, conforme a respetiva hierarquia militar, comandantes operacionais e comandantes de zona militar, zona marítima e zona aérea, das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira;
	47)  Diretores do Instituto de Defesa Nacional e do Instituto de Estudos Superiores Militares, comandantes da Escola Naval, da Academia Militar e da Academia da Força Aérea, almirantes e oficiais generais de 3 e 2 estrelas;
	48) Chefes de gabinete dos membros do Governo;
	49) Subdiretores-gerais e diretores regionais;
	50) Juízes de comarca e procuradores da República;
	51) Vereadores das câmaras municipais;
	52) Assessores, consultores e adjuntos do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro;
	53) Presidentes das juntas de freguesia;
	54) Membros das assembleias municipais;
	55) Presidentes das assembleias de freguesia e membros das juntas e das assembleias de freguesia;
	56) Diretores de serviço;
	57) Chefes de divisão;
	58) Assessores e adjuntos dos membros do Governo

