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o âmbito das Comemorações
dos 90 anos da fundação do
Corpo Nacional de Escutas,
conscientes da missão educativa e social que o Movimento vem assegurando junto de 57652 jovens, no território
nacional, através da ação permanente
e determinante de 1046 Agrupamentos ativos, perfazendo um efetivo de
71412 associados, dos quais 13760
são adultos voluntários, e reconhecendo as responsabilidades e desafios
constantes que daí resultam, estando
atentos e vigilantes às transformações
sociais e culturais decorridas no último
e inicio deste século em Portugal e no
mundo, pretendemos dinamizar um
Congresso Nacional, subordinado ao
tema “Escutismo: Educar para a vida
no século XXI”.

Este Congresso, vai realizar-se em
Lisboa, no fim de semana de 09 e 10
de Novembro de 2013 e terá como
destinatários os adultos da Associação, procurando ainda motivar a participação da sociedade em geral, nomeadamente pelo envolvimento de
entidades de referência, reunindo os
contributos de individualidades externas, cuja ação diária está relacionada
com as questões da Educação, da Sociedade e da Igreja.
Pretende-se ainda, que o evento se
afirme o culminar de uma dinâmica
interna, envolvendo as comunidades
escutistas regionais e locais de todo
o país, procurando apresentar através
de exposições paralelas ao Congresso, a identidade e projetos das regiões
escutistas, as boas práticas e grandes

projetos do Escutismo em 2013, assim
como permitir olhar alguns marcos
deste percurso com 90 anos do CNE
em Portugal.
Iniciamos desta forma, a promoção e
divulgação desta atividade, que continuaremos a apresentar detalhadamente e a promover nas próximas edições
da Lis, como noutros suportes a disponibilizar, pretendendo ainda associar o
evento a outros momentos relevantes
da vida da Associação nos meses próximos.
Para já, fica o desafio: participares
ativamente, neste encontro de reflexão
e debate!
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“Escutismo:
Educar para a vida no século XXI”

José Filipe Pinheiro

Secretário Nacional para o Planeamento,
Vice-presidente da Comissão Executiva do Congresso
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9 e 10 de novembro de 2013 em Lisboa
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