
 

 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

AGRUPAMENTO 779 - CACIA 

Nos agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, a admissão de um novo elemento 

(aspirante), é um contrato celebrado entre o movimento escutista e a família do novo 

elemento. Válido enquanto seja de adesão voluntária à lei e princípios escutistas e com 

termo aos 22 anos, altura da Partida, fim do projecto escutista. 

Regulamento de Admissão 

Art.º 1 A admissão de novos elementos é competência da Direcção de Agrupamento, como preconiza o 

art.º 56º 8 d) do Regulamento Geral do CNE. 

Art.º 2 A admissão de novos elementos (aspirantes) ao Agrupamento 779 Cacia, é um processo 

composto por três fases. 

• Inscrição – O encarregado de educação, preenchendo a Ficha de Inscrição com 

conhecimento deste regulamento formaliza a candidatura do seu educando. 

• Fase de adaptação – No início de cada ano escutista pelo prazo de um mês.  

• Admissão – Fase de integração do aspirante, em que deve apresentar ficha médica 

própria do agrupamento, atestando não haver impedimentos físicos, totais ou parciais, à 

participação nas actividades escutistas (art.º 24º 2. d) do Reg. Geral do CNE). Iniciando 

assim o seu percurso na Secção que aderiu. 

 

Art.º 3 As admissões de aspirantes ao Agrupamento 779 Cacia devem respeitar as seguintes condições 

mínimas: 

• O agregado familiar, no caso de menoridade do aspirante, mostrar interesse em o seu 

educando participar num movimento de acção católica; 

• O agregado familiar, garantir a assiduidade regular; 

• O aspirante ter pelo menos 6 anos de idade; 

• Ser baptizado, ou predispor-se a ser baptizado (art.º 24º 2. e) do Reg. Geral do CNE); 

• Morar em Cacia, ou na área de influência do agrupamento. 

Art.º 4 Só em casos especiais deverão ser admitidos, elementos que não residam em Cacia. 
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Regulamento de assiduidade 

 
Considerando que a assiduidade dos associados escuteiros às actividades de sede e de campo é 

imprescindível ao bom funcionamento do sistema de patrulhas, logo ao alcançar dos objectivos do 

escutismo, determina-se: 

1. Devem todos os escuteiros ser regulares na assiduidade tanto nas actividades de sede como nas 

de campo; 

2. O escuta que faltar, durante o ano escuta, mais de seis vezes, fica automaticamente exonerado 

das actividades; 

3. O escuta que faltar mais de três vezes consecutivas, fica automaticamente exonerado das 

actividades; 

4. Não contam para este total as faltas justificadas, sendo da responsabilidade do Conselho de 

Guias ou de Chefes de Equipa a sua justificação; 

5. Devem as unidades ter um quadro geral de presenças afixado em lugar visível; 

6. Os escutas que tenham sido exonerados por assiduidade, e se assim o desejarem no ano seguinte, 

poderão ser de novo admitidos seguindo processo normal de admissão; 

7. Os escutas que incorrem no citado nos pontos 2 e/ou 3 podem recorrer, por escrito, à Direcção 

de agrupamento que deverá ouvir o elemento e/ou agregado familiar, e só depois tomar decisão; 

8. Os pontos 2 e 3 são executados pelo Chefe de Unidade dando conhecimento á Direcção do 

Agrupamento. 

 


