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Regulamento para a abertura e reabertura de Grupos de 

 pressupõe a 
 administrati-
 que se pro-
tas por pes-
ssário confe-

onsentânea com o elevado grau de 
sa formação 
a profícuo e 

ão dos Esco-
o Movimento 

 de abertura 
bertura de Grupos de Escoteiros na A.E.P., procurando 

 
ismo praticado, na auto-

 para a abertura, ou 
para a reabertura, de um Grupo de Escoteiros como se descreve 

 consta toda 
de 

Escoteiros incluindo os prazos associados a cada ação. 

Parte 2. – PROCEDIMENTO  DE ABERTURA E REABERTURA 
DE GRUPOS DE ESCOTEIROS: esta parte contém a operaciona-
lização da Parte 1 e pretende ser um auxiliar para o dia-a-dia da 
Equipa Organizadora durante todo o processo de abertu-
ra/reabertura de um Grupo de Escoteiros. 

Parte 3. – ANEXOS: aqui poderão ser encontrados os anexos a 
preencher e a apresentar. 

Escoteiros 

Notas introdutórias 
 A abertura ou reabertura de um Grupo de Escoteiros
criação de condições mínimas em termos logísticos,
vos e financeiros. Por outro lado, muitas das equipas
põem abrir novos Grupos de Escoteiros são compos
soas recém-chegadas ao Escotismo, às quais é nece
rir uma formação escotista c
interesse e boa vontade que apresentam, sendo es
indispensável para que o trabalho com os jovens sej
de acordo com os objetivos pedagógicos da Associaç
teiros de Portugal (AEP) e da Organização Mundial d
Escotista (WOSM). 

O presente Regulamento actualiza e regula o processo
e de rea
garantir uma organização e um modo de funcionamento  que se
repercuta numa boa qualidade do Escot
suficiência do futuro funcionamento e no seu desenvolvimento. 

Desta forma, estabelece-se o procedimento

em seguida. 

O presente documento é constituído por três partes: 

Parte 1. – DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES: aqui
a parte regulamentar da abertura/reabertura de um Grupo 
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1.DISPOSIÇÕES REGULAMENTA-
RES: 
I. O Procedimento de Abertura/Reabertura inicia-se com a 

consulta à A.E.P. para obter informações gerais sobre o
Escotismo e forma de abrir/reabrir um Grupo
ros. O órgão da A.E.P. que receber esse co

 
 de Escotei-

cto inicial 

i. Perfil e idoneidade dos adultos

nta

ços Centrais 
o o nome e

acto com a pessoa que fez o pedido. 

ara se iniciar
tura/reabertura de um Grupo de

Escoteiros, sendo obrigatoriamente um deles maior de

u

:  

rá 

m Grupo de
o podem efetuar quaisquer

de Por
fia 

osto no
devidam

utorização escrita da
cional poderão ser autorizados con-

tactos em fases prévias. 

I  o can
e Escoteiros

podendo, caso a Chefia Nacional o entenda, haver
 de ação judicial, nomeadamen-

ciação. Nes-
s, a Chefia Nacional poderá ainda reje

ros envolvidos na abertu-
ros ou o se

s de Escoteiros existentes. 

Durante todas as fases do processo, independentemente 
da entidade, qualquer apreciação efetuada deverá ter 
como base o seguinte: 

a. Perfil da Equipa Organizadora 
b. Existência de outros Grupos de Escoteiros na mesma 

zona geográfica 
c. Análise da documentação entregue 
d. Pareceres do Orientador, Chefia Regional e/ou Grupos 

de Escoteiros limítrofes 
e. Existência de um conjunto de adultos com formação e 

competências adequadas aos cargos 

 de Escoteiros 
ra o ano escotista em cur-

as Divisões em termos de 
ncionamento das suas estru-

turas e órgãos 
 candidatos a Dirigentes e 

dos membros do Grupo de Escoteiros em geral  

ertura é composto por 5 

 – Constituição da Equipa Organizadora 

 Formação para futuros Dirigentes e Proposta de 
Abertura  

Fase 3 – Projecto de Funcionamento 

Fase 1 – Constituição da Equipa Organizadora  

estar constituída formaliza 
ertura de um Grupo de 

Escoteiros e envia-a para a Chefia Nacional. A Equipa 
 mínimo de cinco pessoas 
rigatoriamente uma delas 

tado, por escrito no Formu-
igido à 

ão incluídos os seguintes 

 onde se pretende que o 
futuro Grupo de Escoteiros esteja sedeado. 

b) Indicação do elemento representante da equipa, 
a, cujos contactos 

o da equipa, nomeada-
mente a via postal, telefónica e eletrónica. 

se algum elemento não pretende vir a 
ando apenas dis-

 promover a abertura/reabertura do 
 de Escoteiros. 

a Organizadora e, para 
em ser entregues 

 Nome 
de Identidade / Cartão de 

• Residência 
• Contactos (telefone, email) 
• Breve resumo da atividade escotista anterior 

(se a houver) 
• Habilitações literárias 
• Profissão 
• Certificado de Registo Criminal ao abrigo da 

Lei 113/2009 
• Resumo de outros elementos biográficos que a 

equipa considere relevantes, em especial no 
que respeita ao trabalho com jovens 

3) Rececionado o pedido, a Chefia Nacional, enquadra o 
futuro Grupo de Escoteiros numa Região, ausculta a 

tem por obrigação: 

• Dar de imediato conhecimento aos Servi
desse contacto, fornecendo como mínim
um meio de cont

 fases: 

• Indicar que são necessários 5 adultos p
o processo de aber

 
 Fase 2 –
 

21 anos. 

• Para que qualquer processo de abertur
o

a/reabertura 
 com 

Fase 4 – Início de Atividades 

Fase 5 – Avaliação pedagógica 
p ssa ser iniciado é obrigatório o contacto directo
os Serviços Centrais da AEP. 

 

II. Consideram-se condições fundamentais, de
to obrigatório por todas as entidades que
abrir/reabrir um Grupo de Escoteiros na AEP

a. Nenhuma atividade com jovens se
sem que estejam pagos o seguro e a quota
associativa. 

b. Os adultos envolvidos, ainda que indiretamen-
te, na abertura/reabertura de u
Escoteiros nã

 c mprimen-
 pretendam 

realizada 

1) A Equipa Organizadora após 
a sua intenção de abertura/reab

 de

 

ma

 

 
tu

negociações, e muito menos assumir com-
promissos, com entidades externas em nome
da Associação dos Escoteiros 
sem a indicação escrita da Che
Esta indicação será enviada após a aprecia-
ção positiva, nos termos do disp
sente documento. Só em casos 
justificados e mediante a

gal, 

lário 1, que está em anexo a este documento, dir
Chefia Nacional, onde estar
elementos: 

Nacional. 

 pre-
a) Indicação da localidade

ente 
 d

Chefia Na

II. O incumprimento destas condições implica
mento da abertura/reabertura do Grupo d

cela-
 

assumir um cargo de Chefia, est

 lugar 
ponível para
Grupo

à interposição pela AEP
te, por prejuízos e danos causados à Asso
tas situaçõe itar a 

u 

os seguintes dados: 

•

participação dos memb
ra/reabertura de novos Grupos de Escotei
ingresso em Grupo

IV. Critérios de Apreciação 

f. Estrutura administrativa do Grupo
g. Apresentação do programa pa

so com atividades adequadas 
h. Funcionamento adequado d

efetivo, progresso e o fu

 

V. Procedimento de Abertura/Reab

Fase 1

verá ser composta por um
maiores de idade, sendo ob

ior de 21 anos. 

2) O pedido deverá ser apresen

enominada Equipa Organizador
serão considerados com

c) Indicação 

d) A composição da Equip
cada elemento dessa equipa, dev

• Número de Bilhete 
Cidadão 
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respectiva Chefia Regional e pronuncia-se, sum

a n

o d
efia

e O
zad
P, n
gion

ar uma 
u 
el avan
or obrigação

o cumprimen-

de
ros, 
as da C
rmal aos Gru-

 limítrofes. 
r aprovada pela 

m de se in
er na AEP, diretamente nos Serviços Centrais,

ição
ento, da

a do custo de in
ativa (CPF)

o q

uip
almente constituída a 

nscrição desses elementos num curso 
de Etapa Informativa (CPF), dando a conh

nstituída por
 realizado, o
 igual ao da

 Organizado-
ra é formalmente constituída, passa a poder apre-
sentar-se em nome da AEP e estabelecer contactos 
exploratórios com potenciais parceiros. 

 
Fase 2 – Formação para futuros Dirigentes e Proposta de 

Abertura/Reabertura  

1) Formações dos futuros Dirigentes – Todos os mem-
bros da Equipa Organizadora têm de participar num cur-
so de Etapa Informativa (CPF) para Dirigentes da AEP, 
estando o custo da sua participação incluído na inscrição 
realizada como Aspirante a Dirigente. Em nenhum caso 
o Grupo de Escoteiros poderá ser formalmente inaugu-
rado se não tiver pelo menos 3 adultos aprovados em 
CPF. 

o curso de Etapa Informa-
da Equipa Organizadora 

lguma dificuldade de parti-
 de imediato comunicada 

ser avaliada a possibili-
dade de realizar o curso em nova data. Todas as dúvi-

directamente aos Serviços 

 Abertura/Reabertura, da 
 da Equipa Organizadora com o apoio 

do Orientador e da Chefia Regional, deve ser feita, pre-
ação com aproveitamento 

tiva (CPF) e consiste no 
o 2 que está em anexo a 
ão constar: 

ionamento do Grupo de 
 anexo a outra instituição 
tituição). 

da comunidade onde se vai 
esão potencial, aceitação 

e, 
eventuais entraves ou dificuldades) e de potenciais 

nas. 
roposta para o Grupo de 

árias vai incluir e quais 
empenhar pelos adultos. 

Definição dos primeiros passos e resultados a atin-
cionamento do Grupo de 

 do Grupo de Escoteiros 
indicando as características, condições de 

istas ou acordadas e iden-
tário(s). 

 

• Efetivo esperado por Divisão para a abertu-
o de Escoteiros. 

bertura deverá considerar 
a alcançar: 

 10 jovens e 3 Dirigentes, 
ovens e mais de 5 Dirigen-

mposto, pelo menos, por 

a obrigatoriamente em 
simultâneo pela Equipa Organizadora à Chefia Nacional 
e à Chefia Regional nos 60 dias posteriores à sua apro-
vação como Equipa Organizadora. 

6) A Chefia Regional emitirá um parecer que enviará à 
Chefia Nacional num prazo de 15 dias. Findo o prazo 
para emitir parecer sem haver resposta, a Chefia Nacio-
nal considera o parecer positivo. 

A Chefia Nacional fará uma apreciação da proposta e 
do(s) parecer(es) existente(s), cujo resultado será comuni-
cado à Equipa Organizadora e à Chefia Regional no prazo 
de 20 dias, indicando também a data autorizada para início 
de recrutamento de jovens. 

 

ariamen-
simulta-

ente.  

egativa o 

2) Uma vez comunicada a data d
tiva (CPF) em que os membros 
estão inscritos, caso exista a
cipação, a mesma deve ser
para os Serviços Centrais para 

te, sobre o pedido no prazo máximo de 15 dias 
neamente à Chefia Regional e à equipa propon

4) Caso a comunicação da Chefia Nacional sej
processo é encerrado. 

5) No prazo de 15 dias após a comunicaçã
Nacional referida no ponto 3) acima, a Ch
marcará uma reunião com a Equipa Organizadora 
nomeia um Orientador para o processo. Est
terá como função apoiar a Equipa Organi
como fomentar o contacto desta com a AE
mente, com a Chefia Nacional, a Chefia Re
pos de Escoteiros limítrofes, devendo apresent

a Chefia 
 Regional 

e 
rientador 
ora, bem 

das sobre a participação no curso de Etapa Informativa 
(CPF) devem ser colocadas 
Centrais da AEP. 

3) A execução da Proposta de
responsabilidade

omeada-
al e Gru- ferencialmente, após a particip

no curso de Etapa Informa
boa experiência de Chefia de Divisão, o
Escoteiros, e preferencialmente possuir nív
de formação escotista. O Orientador tem p
transmitir informações e sugestões no plen

Grupo de 
çado 

 

preenchimento do Formulári
este Regulamento. Nele dever

a) Características de func
to das normas e regulamentos em vigor. 

a) Não estando instituída uma Região on
enquadrar o futuro Grupo de Escotei
Nacional assegurará as competênci
Regional, incluindo uma consulta info
pos de Escoteiros

 se possa 
a Chefia 

hefia 

b) Caracterização sumária 
inserir (nº de jovens, ad
potencial do Grupo de Escoteiros pela comunidad

b) Assim que a Equipa organizadora fo
Chefia Nacional, os seus membros tê
crev

s-

apoios de entidades exter
c) Estrutura e organização p

Escoteiros: que Divisões et
 
 

o
como Aspirantes a Dirigentes. Essa inscr
efetivada com o pagamento, por elem

 é
 Quo-

s-
gir para o início do fun
Escoteiros, incluindo: ta Associativa em vigor acrescid

crição num curso de Etapa Inform  e con-  
• Obtenção de Sedefere os seguintes direitos: 

 
• Participar, sem custos adicionais num curso 

de Etapa Informativa (CPF) para Dirigentes da 
AEP; 

• Beneficiar de um seguro associativ
garanta os riscos decorrentes da participação 
nas atividades; 

ue 
• Identificação de potenciais parceiros e tipo de

apoio esperado. 

• Utilizar os serviços oferecidos pel
 

c) Com a inscrição dos elementos da Eq
zadora na AEP fica form

a AEP. 

a Organi-

ra/reabertura do Grup

4) A Proposta de Abertura/Rea
como condições 

Equipa Organizadora, e a Chefia Naci
imediato a i

onal, faz de 

ecer as 
a) Ter um efetivo mínimo de

idealmente mais de 30 j
tes. datas do referido curso. 

d) Caso a Equipa Organizadora seja co
Dirigentes da AEP no ativo e com CPF
valor da inscrição desses Dirigentes é
quota associativa em vigor. 

e) A partir do momento em que a Equipa

 
 
 

b) É desejável que seja co
duas Divisões. 

5) A proposta tem de ser enviad

Escoteiros: autónomo ou
(indicando a respetiva ins

s cargos e tarefas a des
d) 

cedência e uso prev
tidade do(s) proprie
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Fase 3 – Projeto de Funcionamento 

1) Após aprovação da Proposta de Abertura
os adultos que pretendem abrir/reabrir o Gru
teiros e desempenhar funções como Dirige
preferencialmente após aprovação no curso de

/Reab

n

Informativa (CPF), e com a supervisão do Orientador,
vo 
 Re

2) Com a elaboração do Projeto de Funcionament
 jovens, pre-

dades para 60 dias após a data

3) e a participação de jovens em
atividades só pode ocorrer após: 

m

na AEP 

reenchimento 

o Gr

 a A

ou em fo
rop

 G

iro
des com os 
 a

dois trimestres 
seguintes. 

óg
es s

 Grupo de 
teiros e para as Divisões para os dois t

mestres seguintes , em função dos objetivos 

e fizeram a 
que estão a 

r pelo início das atividade
• Proposta da constituição da Chefia de Grupo

com os respetivos cargos a desempenhar. 

5) O Projeto de Funcionamento deve ser apresentado 
simultaneamente à Chefia Nacional e à Chefia Regional 
nos 60 dias subsequentes à informação, recebida pela 
Equipa Organizadora, da aceitação da Proposta de 
Abertura/Reabertura. 

6) A Chefia Regional envia o seu parecer à Chefia Nacio-
nal, num prazo de 10 dias. Findo o prazo para emitir 
parecer sem haver resposta, a Chefia Nacional conside-
ra o parecer positivo. 

jecto de Funcionamento é 
nal respetiva e à Equipa 

adora num prazo de 15 dias, com indicação da 
data autorizada para início das atividades e juntamente 

 retificações que even-
 

unicar a data autorizada 
os jovens, é indicado o 

cultado acesso ao e-AEP, 
um documento para poder 
 do Grupo de Escoteiros e 
upo em Formação (com 
rupo), é enviado o Manual 
da uma conta de correio 
teiros.pt (XXX designa o 
), é feita a publicação em 

 Certificado de Grupo em 
smo poderá identificar-se 

à AEP. 
rá enviar para os Serviços 
ficação Bancária (NIB) de 

scoteiros de Portugal – 
Grupo XXX” (XXX designa o nome da Localidade do 
Grupo), bem como uma declaração de que todo o movi-

 transitou para essa conta, que passará 
r o único lugar para o movimento financeiro do Gru-

enos 3 
s a Dirigentes e membros 

se a 2 assinaturas para 

es 

1) Até 45 dias após a data de emissão do Certificado de 
po em Formação deverão ser enviados para os Ser-

viços Centrais (SC) 2 exemplares, em tamanho real, do 

ltos pertencentes ao Grupo em Forma-
ríodo usar o uniforme da 
 insígnias exceto: 

dial 

alidade e número de Grupo  

d) O Lenço de Grupo 

Formação e os seus Aspirantes a Dirigen-
tes e jovens aspirantes terão os direitos que os Estatutos 
e Regulamentos da AEP lhes conferem, até à data da 
sua abertura oficial, em que se tornarão membros de 
pleno direito, exceto quando caducar o Certificado de 
Grupo em Formação. 

4) Os membros Aspirantes a Dirigentes dos Grupos em 
Formação têm o estatuto de  convidados da Conferência 
Nacional e do Conselho Regional respetivo. 

 

5) Fase 5 – Avaliação pedagógica 

ertura,  

7) O resultado da análise do Pro
comunicado à Chefia Regio
Organiz

po de Esco-
tes deverão, 

 Etapa 
 

Grupo de 
gulamen-

o pode 

com o Orientador, procederá às
tualmente sejam necessárias. 

8) Ao aprovar a proposta e com
para início das atividades com 
Lenço a adoptar pelo Grupo, fa
os Serviços Centrais enviam 
ser aberta uma conta bancária
é atribuído o estatuto de Gr
designação da localidade do G

elaborar o Projeto de Funcionamento do no
Escoteiros (Formulário 3) em anexo a este
to.  

também dar-se início às pré-inscrições dos
vendo o início das ativi  

rade envio do Projeto de Funcionamento pa
Nacional. 

 a Chefia 

 

ento pela 

de Normas Gráficas e é cria
grupo.formacao.XXXX@esco
nome da Localidade do Grupo
Boletim Oficial e emissão do
Formação, com o qual o me
junto das entidades externas 

9) O Grupo em Formação deve
Centrais o Número de Identi
conta aberta em nome de “E

O início das atividades 

a) a aprovação do Projeto de Funciona
Chefia Nacional; 

b) a inscrição dos jovens como membros 
 

4) O Projeto de Funcionamento consiste no p
do Formulário 3 que está em anexo a este
Nele deverão constar o plano de ação d
Escoteiros e de cada Divisão para o resto do ano

 documento. 
upo de 
 esco-

gosto e 

po em Formação. Essa conta tem de ter pelo m
titulares, todos eles Aspirante
do Grupo em Formação e obriga-
movimentar a conta. 

tista, que tipicamente decorre de Setembro
deverá incluir: 

• Três propostas de lenço do Grupo de Escotei-
ros, impressas a cores em papel, 
to digital. Em qualquer caso as p

rma-
ostas não 

podem ser iguais às de lenços de
Escoteiros não extintos, excepto no caso de
reabertura de um Grupo de Escote

•

rupos de 
 Gru

s l
 Data proposta de início de ativida

jovens (no mínimo 30 dias após
envio do Projeto de Funcionamento). 

 data de 
2) Os jovens e adu

• Definição de 3 a 7 objetivos a atin
po de Escoteiros para os 

gir pelo Gru-

icos para 
eguintes. 

ção, podem durante este pe
AEP com todos os distintivos e

a) Insígnia de Escotismo Mun• Definição de 3 a 5 objetivos pedag
cada Divisão para os dois trimestr

• Programa geral de atividades do
Esco ri-

b) Insígnia Associativa  

c) Distintivo de locdefinidos. 
• Envio da Listagem dos jovens qu

sua pré-inscrição no Grupo e 
aguarda s. 

, 3) O Grupo em 

mento financeiro
a se

 

Fase 4 – Início de Actividad

enço do Grupo. 
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1) No final do primeiro e segundo trimestre esc
uma avaliação do funcionamento do Grupo em F
ção, através do preenchimento do Form
anexo, pela Equipa Organizadora, aprese
mesmo ao Orientador e à Chefia Regional.
liações trimestrais sairá um relatório final, da responsabi-

otista haverá 
orma-

ulário 4, em 
ntando-se o 

 Dessas ava-

, a enviar à 
dos desde a 

ção.  

envolvimento 
s prosseguir 
ções no final 

 da emissão do Certifi-
cado de Grupo em Formação, sem haver relatórios onde 

da qualidade 
al formaliza-

erramento do 
processo de Abertura/Reabertura do Grupo de Escotei-

reunir as con-
e os jovens 

egrados em outros Gru-
pos de Escoteiros das proximidades. 

que cumpriu 
r realizada a 
o a autoriza-

rte da Chefia Nacional deverá con-
os Centrais e 

hefia Nacio-
aliação, indi-

dá instruções 
iço de Mate-
ntificação de 

, para a Che-
 da Chefia de 
omeação de 
o do ECG e 
lementos da 
rupo é feita 

r eleição secreta, para um período de 3 anos. A reu-
nião de eleição tem de ser registada em ata que indique 

 obtidos e o 
o bem como 
 acordo para 

os restantes cargos.  

8) Concluído este processo, a Chefia Nacional, em conjun-
to com a Equipa Organizadora, marca a data da Ceri-
mónia de Abertura/Reabertura do Grupo de Escoteiros, 
onde será entregue a respectiva Bandeira de Grupo que 
se torna assim membro de pleno direito da Associação 
dos Escoteiros de Portugal. Devendo ser utilizado o 
Guia de Cerimónia de Abertura de Novos Grupos em 
anexo. 

8) Será publicado em Boletim Oficial a Abertura do Grupo 
de Escoteiros, a descrição do seu lenço bem como a data da 
sua filiação.

lidade do Orientador e da Chefia Regional
Chefia Nacional, no prazo de 7 meses conta
emissão do Certificado de Grupo em Forma

2) Caso existam dificuldades no normal des
da atividade escotista, poderão as atividade
apenas por mais dois trimestres, com avalia
de cada um. 

3) Passados 12 meses sobre a data

o cumprimento dos objetivos e a perspetiva 
do Escotismo seja evidente, a Chefia Nacion
rá, junto das entidades envolvidas, o enc

ros.. 

4) Caso o Grupo em Formação não venha a 
dições para a sua abertura, os adultos 
serão, sempre que possível, int

5) O Grupo em Formação quando entender 
todos os requisitos e está pronto para se
sua Abertura Oficial, não tendo ainda obtid
ção necessária por pa
tactar directamente e por escrito os Serviç
solicitar um ponto da situação do processo. 

6) Após cumpridos os passos anteriores, a C
nal, ao comunicar o resultado positivo da av
ca o número do Grupo de Escoteiros e 
sobre como proceder à encomenda ao Serv
rial e Uniformes (SMU) dos distintivos de ide
número de Grupo e localidade  
 

7) O Grupo em Formação enviará nesta altura
fia Nacional, a sua proposta de constituição
Grupo, com as respetivas propostas de n
cada cargo a desempenhar, a ata da eleiçã
ata de proposta de nomeação dos outros e
Chefia. A escolha do Escoteiro Chefe de G
po

as pessoas presentes, o número de votos
nome da pessoa eleita para Chefe de Grup
o nome das pessoas escolhidas por comum
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2. PROCEDIMENTO DE ABERTURA 

te 1 
er um Guia Prático para o dia-a-dia da E  

Organizadora durante todo o processo de abert
ve se

de Tempo (LdT) public
em anexo. 

 verificação 

rais 
cotismo e forma de abrir um Grupo de Escoteiros (po

to 1 da LdT). Para que qualquer processo d
 o contact

onto 2 da

mo d
co pessoas maiores de idade, sendo obrigatoriamente uma 
de

ra a C

acio

es (ponto 5 

F (ponto 

Uma vez comunicada a data do curso em q
critos,
esma dev  

icada para os Serviços Centrais par
ser avaliada a possibilidade de realizar o curso em nova 
data. Todas as dúvidas sobre a participação no CPF 
devem ser colocadas directamente aos Serviços Centrais 
da AEP que darão toda a informação e apoio necessário. 
Os Cursos de Formação para Dirigentes são agendados 
anualmente, e existe sempre uma grande procura, pelo que 
as mudanças de curso podem implicar uma espera de 
vários meses até haver nova oportunidade. 

Frequência de CPF (em situações excecionais, pode-
o acontecer nesta sequência apenas por questões de 

ndário de formação).  

Reunião da Equipa Organizadora com a Chefia 
 (ponto 7 da LdT). 

de Abertu-

 Abertura/Reabertura, 
da responsabilidade da Equipa Organizadora com o apoio 

l, deve ser feita, prefe-
 participação com aproveitamento no 

CPF. 

Recepção do parecer da Chefia Nacional à Proposta 
 LdT). 

Elaboração do Projecto de Funcionamento (Formulá-

ens (pré-inscrições) 
crições oficiais feitas no 

ção de jovens em ativi-

de Funcionamento pela 

e jovens através do e-
para garantir a 

de acidentes pessoais 
par em atividades esco-

tistas); 

amento para as Chefias 
(ponto 13 da LdT).  

O projeto deve ser apresentado simultaneamente à Chefia 
 dias subsequentes à 

formação, recebida pela Equipa Organizadora, da aceita-
ura/Reabertura. 

nálise feita pela Chefia 
nto (ponto 16 da LdT). 

 Recepção da data autorizada para início das ativida-
des. 

Indicação por parte da Chefia Nacional do Lenço a 
adotar pelo Grupo. 

 Concessão do acesso ao e-AEP. 

A partir deste momento devem ser feitas as inscrições 
de todos os elementos do Grupo em Formação através do 
e-AEP. 

 

 

/ REABERTURA DE GRUPOS 
Esta Parte contém a operacionalização da Par
tende s

e pre-
quipa

Envio do Formulário 2 – Proposta 
ra/Reabertura (ponto 8 da LdT). 

A execução da Proposta de

u-
r utili-

ada 

do Orientador e da Chefia Regiona
rencialmente, após ara/reabertura de um Grupo de Escoteiros e de

zado em conjunto com a Linha 

É sugerido que se vão marcando as caixas de
conforme os itens vão sendo cumpridos. 

 

Consulta à AEP para obter informações ge
o Es

sobre 
n-

rio 3) (ponto 12 da LdT). 

e abertu-
o 

Início do recrutamento dos jov
(ponto 14 da LdT). Ainda não são inra/reabertura possa ser iniciado é obrigatório

direto com os Serviços Centrais da AEP. 

Constituição da Equipa Organizadora (p
LdT).  

 

e-

A Equipa deverá ser composta por um míni e cin-
a) a aprovação do Projecto 

Chefia Nacional; 

las maior de 21 anos 

Envio do Formulário 1 (ponto 3 da LdT) pa
Nacional. 

hefia 

b) a inscrição dos adultos 
AEP (condição essencial 
cobertura do seguro 
obrigatório para partici

Recepção do Parecer Sumário da Chefia N
Formulário 1 (ponto 4 da LdT). 

Inscrição na AEP dos Aspirantes a Dirigent
da LdT) 

Inscrição da Equipa Organizadora em CP
da LdT).  

nal ao Envio do Projeto de Funcion

6 ção da Proposta de Abert

ue os 
 caso 

Recepção do resultado da a
Nacional ao Projeto de Funcioname

membros da Equipa Organizadora estão ins
exista alguma dificuldade de participação, a m
ser de imediato comun

e
a 

rá nã
cale

Regional, nomeação de Orientador

de Abertura/Reabertura (ponto 10 da

AEP. 

O início das atividades e a participa
dades só pode ocorrer após: 

Nacional e Regional (Formulário 3) 

Nacional e à Chefia Regional nos 60
in
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 Emissão do Certificado de Grupo em Formaç
to 17 da LdT). Receção do Manual de Normas
criação de uma conta de corr

ão (pon- a) In
 Gráficas e

eio el
gr ue XXXX
desi

 Forma

 Len
Grupo para os Serviços Centrais (SC) (ponto 19 da LdT).  

5 dias  
ormação. 

Início de atividades com jovens (ponto 18 da LdT). 

o, sempre 
er inscrição de novos elementos, devem inse

essa informação no e-AEP e pagar a respetiva quota 

Só estão autorizados a participar em atividades os 
elementos que estejam devidamente inscritos e abrangidos 
pelo seguro. 

Os jovens e adultos pertencentes ao Grupo em forma-
ção, podem durante este período usar o uniforme da AEP 
com todos os distintivos e insígnias exceto: 

 

sígnia de Escotismo Mundial 

c) Distintivo de localidade e número de Grupo  

d) O Lenço de Grupo 

des do Grupo (ponto 

Receção do resultado positivo da Avaliação Pedagó-
o do número de Grupo  

 Grupo e localidade no 

fia Nacional de proposta da consti-
tuição da Chefia de Grupo 

Marcação da data da Cerimónia de Abertura do Grupo 
de Escoteiros 

Abertura Oficial do Grupo de Escoteiros 

  

 

 

 

 

 
etrónico b) Insígnia Associativa  

upo.formacao.XXXX@escoteiros.pt (em q
gnação da localidade do Grupo em Formação) 

 é a 

 Abertura de conta bancária do Grupo em ção. 

Envio de 2 exemplares em tamanho real do ço do Avaliação Pedagógica das ativida

após

20 da LdT). 

Este envio deverá acontecer no prazo de 4
a data de emissão do Certificado de Grupo em F  gica conjuntamente com a indicaçã

Encomenda dos distintivos de
SMU 

Os responsáveis pelo Grupo em Formaçã
que houv rir Envio para a Che

asso-
ciativa. 

 Autor: AEP 



FORMULÁRIO 1 – ABERTURA DE PROCESSO 

 (ABERTURA/REABERTURA DE UM GRUPO DE ESCOTEIROS) 

 

1. Localização do Grupo 
[Regiões AEP: Norte e Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Além do Tejo, Sul, Madeira, Açores 
Central e Ocidental, Açores Oriental] 

Região AEP ‐ [escrever aqui] 

Localidade ‐ [escrever aqui] 

Freguesia ‐ [escrever aqui] 

Distrito ‐ [escrever aqui] 

2. Identificação dos Elementos da Equipa Organizadora 
[indicar os nomes dos elementos da Equipa] 

Representante: [escrever aqui] 

2º Elemento: [escrever aqui] 

3º Elemento: [escrever aqui] 

4º Elemento: [escrever aqui] 

5º Elemento: [escrever aqui] 

3. Características pretendidas para o Grupo de Escoteiros 
[indicar as expectativas de características do Grupo] 

Funcionamento:  Autónomo:  [ ]   

  Anexo a outra Instituição:  [ ]  Qual: [escrever aqui] 

Composição Previsível do Efetivo: 

Nº de elementos na Alcateia (7-10/11):  [ ]  Nº Dirigentes  [ ] 

Nº de elementos na Tribo de Escoteiros (10/11-
13/14): [ ]  Nº Dirigentes  [ ] 

Nº de elementos na Tribo de Exploradores (13/14 -
16/17): 

[ ]  Nº Dirigentes  [ ] 

Nº de elementos no Clã (16/17 – 20/21):  [ ]  Nº Dirigentes  [ ] 



 

4. Enquadramento social do Grupo de Escoteiros 
[Enquadramento da abertura do Grupo de Escoteiros na localidade pretendida, 
mencionando as razões de caráter social da sua constituição] 

[escrever aqui] 



 

 
5. Elementos da Equipa Organizadora ‐ Dados 
[Dados Pessoais dos Elementos da Equipa Organizadora] 

5.1 Representante da Equipa 

 

Nome:  Data de 
Nascimento: 

  

 

Morada:   

 

Localidade:  Código Postal:   

 

Telefone:  Telemóvel:   

 

E-mail:  Profissão:   

 

Bilhete de Identidade:  Habilitações 
Literárias: 

  

 

Declaro não ter antecedentes 
criminais 

Data:   

 

Assinatura: 
___________________________________________________________________________ 

(Anexar um curriculum da atividade escotista e/ou outros elementos biográficos relevantes, no que 
respeita ao trabalho com jovens) 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 Segundo Elemento 

 

Nome:  Data de 
Nascimento: 

  

 

Morada:   

 

Localidade:  Código Postal:   

 

Telefone:  Telemóvel:   

 

E-mail:  Profissão:   

 

Bilhete de Identidade:  Habilitações 
Literárias: 

  

 

Declaro não ter antecedentes 
criminais 

Data:   

 

Assinatura: 
_____________________________________________________________________________ 

 

(Anexar um curriculum da atividade escotista e/ou outros elementos biográficos relevantes, no que 
respeita ao trabalho com jovens) 

 

 

 

 



 

 

 

5.3 Terceiro Elemento 

 

Nome:  Data de 
Nascimento: 

  

 

Morada:   

 

Localidade:  Código Postal:   

 

Telefone:  Telemóvel:   

 

E-mail:  Profissão:   

 

Bilhete de Identidade:  Habilitações 
Literárias: 

  

 

Declaro não ter antecedentes 
criminais 

Data:   

 

Assinatura: 
_____________________________________________________________________________ 

(Anexar um curriculum da atividade escotista e/ou outros elementos biográficos relevantes, no que 
respeita ao trabalho com jovens) 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4 Quarto Elemento 

 

Nome:  Data de 
Nascimento: 

  

 

Morada:   

 

Localidade:  Código Postal:   

 

Telefone:  Telemóvel:   

 

E-mail:  Profissão:   

 

Bilhete de Identidade:  Habilitações 
Literárias: 

  

 

Declaro não ter antecedentes 
criminais 

Data:   

 

Assinatura: 
_____________________________________________________________________________ 

 

(Anexar um curriculum da atividade escotista e/ou outros elementos biográficos relevantes, no que 
respeita ao trabalho com jovens) 

 

 

 

 



 

 

 

5.5 Quinto Elemento 

 

Nome:  Data de 
Nascimento: 

  

 

Morada:   

 

Localidade:  Código Postal:   

 

Telefone:  Telemóvel:   

 

E-mail:  Profissão:   

 

Bilhete de Identidade:  Habilitações 
Literárias: 

  

 

Declaro não ter antecedentes 
criminais 

Data:   

 

Assinatura: 
_____________________________________________________________________________ 

 

(Anexar um curriculum da atividade escotista e/ou outros elementos biográficos relevantes, no que 
respeita ao trabalho com jovens) 
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FORMULÁRIO 2 – PROPOSTA DE ABERTURA/REABERTURA DE GRUPO DE 
ESCOTEIROS 

GRUPO EM FORMAÇÃO [LOCALIDADE] 

 
1. Características de funcionamento 

[autónomo ou dependente de alguma entidade pública ou privada] 

[escrever aqui] 

2. Caracterização sumária da comunidade de inserção 
2.1 Caracterização 

[Freguesia e Concelho a que pertence o Grupo Em Formação e caracterização dos 
mesmos  em  termos  populacionais,  outras  associações  juvenis,  nomeadamente 
outros Grupos de Escoteiros, equipamentos e locais para atividades ao ar livre] 

[escrever aqui] 

2.2 Número de jovens 
[se  possível  indicar  o  número  de  jovens  da  zona  de  implantação  do Grupo  em 
Formação nas Divisõess etárias 7 – 10 anos, 10 – 13 anos, 13 – 16 anos e 16 – 21 
anos] 

[escrever aqui] 

2.2 Adesão potencial 
[indicar  o  potencial  de  adesão  de  jovens  ao  Grupo  de  Escoteiros,  quanto  ao 
número e quanto à sua origem (escolas, associações, etc.) 

[escrever aqui] 

2.3 Aceitação potencial do Grupo de Escoteiros pela comunidade 
[indicar  eventuais  contactos  informais  tidos  com  entidades  locais,  públicas  ou 
privadas, e recetividade das mesmas à ideia de um Grupo de Escoteiros na zona] 

[escrever aqui] 
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2.4 Eventuais entraves ou dificuldades 
[indicar  eventuais dificuldades  esperadas na  abertura  e  existência do Grupo de 
Escoteiros na zona] 

[escrever aqui] 

2.5 Potenciais apoios de entidades externas 
[indicar  eventuais  apoios  formais  ou  informais,  em  géneros  ou  em  serviços, 
esperadas  na  abertura  e  existência  do  Grupo  de  Escoteiros  na  zona:  Câmaras 
Municipais, Juntas de Freguesia, unidades das Forças Armadas, outras entidades 
públicas ou privadas, etc.] 

[escrever aqui] 

3. Estrutura e organização proposta para o Grupo de Escoteiros 
[indicar  Divisões  com  que  se  pretende  abrir  o  Grupo  de  Escoteiros  e  respetivo 
efetivo estimado, e número de Dirigentes com a indicação de respetivos funções] 

[escrever aqui] 

4. Definição dos primeiros passos e resultados obtidos 
[indicação de passo eventualmente já dados no sentido de abrir/reabrir o Grupo de 
Escoteiros,  nomeadamente  para  obtenção  de  Sede  de  Grupo,  identificação  de 
potenciais parceiros e tipo de apoio esperado, efetivo esperado por Divisão para a 
Abertura/Reabertura do Grupo de Escoteiros] 

[escrever aqui] 

 
 
A Equipa Organizadora 
[identificação dos elementos da Equipa Organizadora] 
 



FORMULÁRIO 3 – PROJETO DE FUNCIONAMENTO 

GRUPO EM FORMAÇÃO [LOCALIDADE] 
 

1. Proposta de lenço 
[Descrição do lenço pretendido e razões dessa escolha.] 

[escrever aqui] 

2. Proposta de início de atividades 
[indicar data pretendida para o início de atividades] 

[escrever aqui] 

3. Objetivos  a  atingir  pelo  Grupo  em  Formação  [até  à  data  da  Cerimónia Oficial  de 
Abertura do Grupo] 
NOTA:  os  pontos  3.1  a  3.6  abaixo  deverão  ser  entendidos  a  título  de  sugestões  de 
preenchimento 
3.1 Recrutamento 
[indicar o plano de recrutamento de jovens e Dirigentes] 

[escrever aqui] 

3.2 Sede 
[indicar o local de funcionamento do Grupo de Escoteiros ou os passos a serem dados 
para encontrar um local para o efeito] 

[escrever aqui] 

3.3 Financiamento do Grupo 
[definir  montante  das  quotas  de  Grupo  de  Escoteiros  e  ações  previstas  de 
financiamento.] 

[escrever aqui] 

3.4 Material  
[definir  material  que  o  Grupo  em  Formação  pensa  adquirir:  tendas,  machados, 
serrotes, cantinas, etc.] 



[escrever aqui] 

3.5 Promoção da imagem do Grupo de Escoteiros 
[definir ações de promoção da imagem do Grupo de Escoteiros nomeadamente junto 
das entidades locais públicas e privadas] 

[escrever aqui] 

3.6 Abertura Oficial do Grupo de Escoteiros 
[propor data de Abertura Oficial do Grupo de Escoteiros e razões dessa escolha] 

[escrever aqui] 

4. Objectivos  pedagógicos  a  atingir  até  [data  de  Abertura  Oficial  do  Grupo  de 
Escoteiros] 
4.1 Lobitos 
[definir objetivos a serem atingidos pela Alcateia, se aplicável] 

[escrever aqui] 

4.2 Tribo de Escoteiros 
[definir objetivos a serem atingidos pela Tribo de Escoteiros, se aplicável] 

[escrever aqui] 

4.3 Tribo de Exploradores 
[definir objetivos a serem atingidos pela Tribo de Exploradores, se aplicável] 

[escrever aqui] 

4.4 Clã 
[definir objetivos a serem atingidos pelo Clã, se aplicável] 

[escrever aqui] 

4.5 Dirigentes 
[definir objetivos a serem atingidos pela Chefia, nomeadamente a frequência de CPF] 



[escrever aqui] 

4.6 Grupo de Escoteiros 
[definir  objetivos  a  serem  atingidos  pelo  Grupo  em  Formação:  espaço  para  sede, 
material, número de Divisões a trabalhar, etc.] 

[escrever aqui] 

5. Programa geral de atividades do Grupo em Formação 
[calendário dos meses até à Abertura Oficial do Grupo de  Escoteiros  com  todas as 
atividades do Grupo em Formação, incluindo as atividades regulares semanais] 

[escrever aqui] 

6. Listagem de jovens com pré‐inscrição efetuada 
6.1 Lobitos 
[listar nomes das crianças desta Divisão, se aplicável] 

[escrever aqui] 

6.2 Tribo de Escoteiros 
[listar nomes dos jovens desta Divisão, se aplicável] 

[escrever aqui] 

6.3 Tribo de Exploradores 
[listar nomes dos jovens desta Divisão, se aplicável] 

[escrever aqui] 

6.4 Clã 
[listar nomes dos jovens desta Divisão, se aplicável] 

[escrever aqui] 

7. Proposta de Chefia de Grupo 
[listar nomes dos Dirigentes do Grupo com as respetivas funções no Grupo] 



[escrever aqui] 

 
 
A Equipa Organizadora 
[listar nomes dos participantes na Equipa Organizadora]  
 



Nome Objetivos Data Local Responsável Pontos Fortes Pontos Fracos A Reter ou Melhorar

O que se 
pretende 
com o 
fromulário

[identificação da actividade.] [Objetivos a atingir com a atividade.] [o que correu bem] [o que correu mal]
[coisas boas que devem ser repetidas 
ou coisas más que não devem ser 
repetidas]

Exemplo Reunião do Movimento Associativo
Reunião com todas as Associações da 
Freguesia de modo a darmo‐nos a 
conhecer

Apresentámo‐nos às Associações da Freguesia. Fomos 
Convidados para participar na Feira das Comunidades 
da freguesia.

A reunião foi convocada com pouco tempo de 
antecedência.

Deveriam ter estado presentes mais 
elementos do Grupo.



 
Cerimónia de Abertura de novos Grupos 

 
 
 
 

A cerimónia de abertura de novos Grupos implica a ocorrência de dois momentos fundamentais: 
 

a) Entrega da bandeira de Grupo;  
b) Compromisso de Honra do Escoteiro Chefe de Grupo  

 
Para além destes é normal que ocorram outros 2: 

 
c) Compromisso de Honra dos restantes Dirigentes e jovens do Grupo  
d) As intervenções dos convidados  

 
 
 

A Cerimónia de Abertura deve ocorrer na presença de todo o Grupo, da Chefia Nacional, da Chefia 
Regional, de Grupos convidados, pais e amigos e, sempre que possível, de representantes da autarquia 
– Câmara e Junta de Freguesia. 

 
Os elementos do novo Grupo formam em ferradura, por ordem da esquerda para a direita: Alcateia, Tribo 
de Escoteiros, Tribo de Exploradores, Clã, Colaboradores e Chefia. Os Escoteiros convidados (Conv) 
devem ser incluídos na formatura, posicionando-se habitualmente à direita dos membros do Grupo. De 
igual forma deve haver espaço à direita dos Escoteiros para os representantes da autarquia e outros 
convidados de maior relevo se posicionarem (VIP). Os pais e amigos ficam fora da formatura, sem 
ficarem para trás das bandeiras. A formatura é presidida pelo representante da Chefia Nacional (CN) e 
na sua ausência pelo representante da Chefia Regional (CR), os quais se colocarão na boca da 
ferradura. 

 
 
 

Membros do Grupo   
 

Dirigentes do Grupo   
 

ECG D   
 

ECG Pais e amigos 
  Conv 
   

D 
 Conv  D 

 

 VIP  
   

D

 
 
 
 
 

CR 
 

CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recursos Adultos - Apoio 1 
                                                                                                                                                              Cerimónia de Abertura de novos Grupos 
 



 
O representante da Chefia Nacional pode delegar no Escoteiro Chefe Regional, ou outro representante 
da Chefia Regional presente, a responsabilidade de dar as ordens. 

 
A pessoa responsável por dar as ordens dá ordem de “Sempre Pronto” e ”Saudação saudar” e solicita 
a entrada da Bandeira Nacional que ficará ao lado direito do representante da Chefia Nacional. Atrás da 
Bandeira Nacional entra o Porta Bandeiras do Grupo com o mastro sem bandeira. 

 
Uma vez posicionada a Bandeira Nacional é dada a ordem de “Saudação cessar”. 

 
 
 

a) Entrega da bandeira de Grupo; 
 

A bandeira de Grupo deve estar em poder do representante da Chefia Nacional. 
 

Quem dá as ordens informa que se vai proceder à entrega da bandeira do Grupo e chama o futuro ECG, 
que sai da posição na formatura e coloca-se à sua frente. É dada a voz de “Sempre Pronto” e o 
representante da Chefia Nacional, ou na sua ausência o representante da Chefia Regional entrega a 
bandeira ao futuro ECG que a prende ao mastro respetivo. Após colocar a bandeira o representante da 
Chefia Nacional, solicita que todo o Grupo saúde a mesma, dando a voz de “Saudação saudar”, 
seguidamente deverá dar voz “Saudação cessar” e “À vontade”. 

 
Neste momento pede para o ECG se posicionar à sua frente e informa que entregue que está a bandeira 
ao novo Grupo se vai passar de imediato ao Compromisso de Honra do Escoteiro Chefe de Grupo, que 
se inicia imediatamente sem desfazer a formatura e sem o futuro ECG regressar ao seu lugar na 
formatura. 
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b) Compromisso de Honra do Escoteiro Chefe de Grupo 
 

O representante da Chefia Nacional ou, na sua ausência, o representante da Chefia Regional, dá a voz 
de “Sempre Pronto” e dirigindo-se ao futuro Dirigente profere umas palavras de incentivo convidando a 
fazer o seu Compromisso de Honra. 

 
De seguida dá indicação para o futuro Dirigente inicie o seu Compromisso de Honra, colocando-lhe a 
seguir as insígnias associativa e mundial e o lenço do Grupo. 

 
O Escoteiro Chefe de Grupo deverá saudar os representantes da Chefia Nacional e da Chefia Regional. 
O representante da Chefia Nacional ou, na sua ausência, o representante da Chefia Regional, dá 
indicação ao Escoteiro Chefe de Grupo para que se volte para a audiência e dá a voz de “Saudação 
saudar” em sinal de boas-vindas à Fraternidade Mundial do Escotismo. De seguida será dada a ordem 
de “Saudação cessar”. 

 
Para terminar todo o Grupo poderá dar um grito que o caracteriza. 

 
 
 

c) Compromisso de Honra dos restantes Dirigentes do Grupo 
 

As cerimónias dos restantes Dirigentes de Grupo podem ser iniciadas de seguida, assumindo para o 
efeito a coordenação das ordens, o Escoteiro Chefe de Grupo. 

 
Os Dirigentes fazem o seu Compromisso de Honra um de cada vez e perante o ECG, nos mesmos 
moldes do definido para a cerimónia de Compromisso do ECG. O Compromisso de Honra é individual e 
é o momento mais solene da vida de um Escoteiro, por isso não podem em nenhum caso ser feitos 
simultaneamente com outros. A ordem dos compromissos deverá ser a seguinte: 

 
1º Escoteiros Subchefes de Grupo 

 
2º Escoteiros Chefes de Divisão 

 
3º Escoteiro Chefe dos Serviços Administrativos 

 
4º Escoteiros Subchefes de Divisão 

 
Dentro destes cargos a sequência dos Compromissos deve ter sido previamente definida em Reunião de 
Chefia. 

 
À medida que os novos Dirigentes concluem o seu Compromisso de Honra, posicionam- se na formatura 
virados para os elementos em linha com o ECG, e de forma equilibrada de um e de outro lado das 
bandeiras. As bandeiras não saem do lugar. 
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d) As intervenções dos convidados 
 

No final dos Compromissos de Honra dos Dirigentes, o Escoteiro Chefe de Grupo deve pedir às pessoas 
que foram previamente convidadas a falar, para se colocarem junto da Chefia do Grupo, Chefia Regional 
e Chefia Nacional. 
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As intervenções seguem a ordem inversa de precedências e devem ser curtas, devendo-se evitar que 
sejam superiores a 5’ cada. Tipicamente serão as seguintes: 

 
1º Escoteiro Chefe de Grupo 

 
2º Escoteiro Chefe Regional ou Escoteiro Chefe Regional Adjunto 

 
3º Escoteiro Chefe Nacional ou Escoteiro Chefe Nacional Adjunto 

 
4º Presidente da entidade que acolheu o Grupo caso exista 

 
5º Presidente da Junta de Freguesia ou membro do Executivo da Junta 

 
6º Presidente da Câmara Municipal ou Vereador 

 
 
 

Se o Grupo quiser fazer ofertas ou alguma apresentação isso deve ser feito neste momento. 
 

Se por algum motivo se pretender que alguma outra pessoa que tenha ajudado o Grupo, tenha também 
a possibilidade de intervir, deverá faze-lo após a intervenção do ECG e antes do ECR. Importa no 
entanto avaliar a duração total das intervenções, tendo em conta o número de intervenientes, para que 
não sejam excessivas. 

 
Para facilitar as intervenções é conveniente existir um Mestre-de-cerimónias, que é a pessoa que diz 
quem vai intervir, indicando o cargo e o nome do interveniente. 

 
No final o ECG muito brevemente informa que a cerimónia acabou, agradece a presença de todos e 
indica o que se vai passar a seguir. Nesse momento dá ordem para se desfazer a formatura dizendo 
“podem sair da formatura”. 

 
As cerimónias das Divisões devem acontecer depois deste momento e preferencialmente após um 
intervalo mais prolongado onde seja possível os convidados oficiais saírem. 

 
Nas cerimónias de Divisão cada jovem faz individualmente a sua Promessa (no caso dos Lobitos) ou 
Compromisso de Honra (no caso dos restantes) perante os Dirigente das suas Divisões e não perante o 
Escoteiro Chefe de Grupo. O Escoteiro Chefe de Divisão coloca as insígnias associativa e mundial e o 
Escoteiro Chefe de Grupo coloca o lenço do Grupo. Em caso algum podem existir jovens a dizer a 
fórmula do Compromisso de Honra ou da Promessa em simultâneo. 

 
 
 

Notas importantes a ter em consideração 
 

- Em virtude do trabalho já realizado enquanto Grupo em Formação existem certamente vários jovens 
que irão fazer nesta fase o seu Compromisso de Honra. No entanto deve haver uma preocupação em 
respeitar o progresso individual de cada jovem, não atrasando nem acelerando a realização dos desafios 
da 1ª Etapa de Progresso, em prol de grandes massas de escoteiros para a realização desta cerimónia.  

 
- A formatura em ferradura não é de caráter obrigatório, mas com ela pode controlar-se melhor os 
participantes, todos têm acesso visual e melhor acústica da cerimónia, sendo por isso a mais indicada.  
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- Quando as bandeiras entram não se cruzam. Devem entrar pelo lado esquerdo, entrando em 1º lugar a 
Bandeira Nacional que passa à frente de quem preside à cerimónia e posiciona-se ao seu lado direito. 
Imediatamente atrás vem o mastro da bandeira de Grupo que pára do lado esquerdo de quem preside. 
As bandeiras saem pelo lado direito, a 1º a sair é a Bandeira Nacional e a bandeira do Grupo segue-a 
passando à frente dos Dirigentes que conduzem a cerimónia. 
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Entrada das bandeiras Saída das bandeiras 
 
 

- No momento do Compromisso de Honra as bandeiras não baixam, antes pelo contrário, são 
ligeiramente elevadas aquando da voz de comando de “Sempre Pronto” e voltando à posição de 
descanço aquando da voz de “Saudação cessar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Errado 
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- Nos Compromissos de Honra de Dirigentes e Escoteiros a saudação é feita na posição normal, erguendo o 
braço direito, colocando o cotovelo perto do corpo e a respetiva mão à altura do rosto, mantendo a mão 
esquerda junto à perna. 
 
 
Saudação: 
 

                    
 
                Correto      Errado      Errado 
 
- As Promessas dos Lobitos são feitas perante o Totem da Alcateia e não perante as bandeiras. 
 

          
 
 
- Nas vozes de comando não deve usar-se um tom de voz militarista nem utilizar as expressões “Firme” e 
“Destroçar” 
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