
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caros Dirigentes 
 
A Secretaria Nacional para o Ambiente e Prevenção, através do seu Departamento Nacional de 
Centros Escutistas vem desta forma comunicar a criação do Centro ou Campo Escutista de 
Excelência, de acordo com as normas orientadoras do CCE’s, que prevê que os Centros e Campos 
Escutistas sejam espaços de excelência, onde o dirigente possa, de um modo salutar e com todas as 
condições necessárias, desafiar e incentivar os seus elementos a participar em diferentes atividades 
escutistas. Nestas, deverão ser proporcionadas diversas oportunidades educativas aos elementos, 
que deverão fomentar o conhecimento, desenvolver competências e/ou despertar atitudes que, de 
forma gradual e cumulativa, permitam alcançar os diferentes objetivos educativos a que, cada um, se 
propõe. Os Centros e Campos Escutistas devem também privilegiar a implementação de um método 
ativo, que valoriza a experiência individual, experiência esta que origina que os conhecimentos, 
competências e atitudes se interiorizem de uma forma natural. 
 
Todos os CCE’s (antigos e novos) que se queiram candidatar a CCE’s de Excelência, terão de se 
reger por duas categorias, Infraestruturas e Programas Pedagógicos: 

Infraestruturas Gerais a Centros e Campos Escutistas: 

                -Vedação (se não existir, explicar porquê);         

                - Espaço destinado a acampamento ou acantonamento;  

                - Meio de combate a incêndio (extintor, hidrantes, manta de fogo, etc); 

   - Água potável; 

                - Instalações sanitárias (wc e chuveiros); 

                - Casa de abrigo com condições, físicas e técnicas, para prestação de primeiros socorros;    

   - Espaço para realização de atividades; 

  - Local para deposição seletiva de resíduos (ecoponto) e lixo indiferenciado, salvo a 
existência destes equipamentos nas imediações; 

 - Espaço para as Celebrações Religiosas;  

- Local pré-definido para a realização do fogo de conselho (não é obrigatório ser um espaço 
destinado a fazer fogueira);  
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- Local para lavagens;  

- Plano de Segurança (se não tiver o Departamento pode ajudar a criar em função do CCE.). 

Infraestruturas Específicas a Centros Escutistas: 

- Sala de formação equipada segundo as necessidades e respetiva oferta;  

- Materiais para a realização de atividades específicas do Centro Escutista. 

Programas pedagógicos para Centros Escutistas (não são requisitos obrigatórios para 
Campos Escutistas, no entanto estes podem os ter) 

- Ter atividades, relacionadas com o tema do Centro ou Campo Escutista, ao dispor dos 
utilizadores;  

- As atividades devem focar as tradições e/ou pontos de interesse da comunidade envolvente, 
podendo ser implementadas parcerias com entidades externas, de modo a potenciar a oferta de 
atividades;  

Como se candidatar? 

Num formulário, que cada CCE pode submeter através deste link que disponibilizamos aqui 
https://goo.gl/MwNzDX e no futuro estará disponível no site.  

Após receber a candidatura, o DNCE analisa e verifica os requisitos obrigatórios e envia um email a 
confirmar a sua receção. Posteriormente será combinado uma data onde o DNCE fará uma visita e 
avaliação e caso necessário, poderá propor melhorias a fim de poder validar o reconhecimento do 
CCE.  

O DNCE entregará uma placa ao CCE. A marca é válida por 3 anos. 

Para mais informações contactar o Departamento Nacional de Centros Escutistas para o email: 
dnce@escutismo.pt. 
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