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     Preâmbulo 

. 

A contextualização da necessidade do presente regulamento obriga a uma breve resenha 

histórica do Centro Escutista do Oeste – CEO e da importância cada vez mais relevante do CEO 

para o Escutismo em geral e para o Núcleo do Oeste em particular. 

Em 1981, o Concelho de Núcleo do Oeste, deliberou a necessidade de serem feitas as 

diligências com vista à aquisição de terreno para a construção do que atualmente é o Centro 

Escutista do Oeste. Em seguida e após análise de várias hipóteses de localização, foi adquirida a 

maior parte do terreno onde veio a ser construído o CEO e elaborado o respetivo projeto de 

licenciamento. Dado que, entretanto, este local foi inserido na Reserva Ecológica Nacional, 

surgiram grandes dificuldades para o licenciamento do CEO, que demoraram muitos anos a serem 

ultrapassadas.  

Deste modo, o lançamento da primeira pedra do CEO só teve lugar em 6 de junho de 1998, 

tendo-se imediatamente iniciado a sua construção, devidamente licenciada. Não obstante os 

donativos obtidos, foi difícil reunir todos os fundos necessários para fazer face ao significativo 

investimento, o que motivou o CEO só ter sido concluído e inaugurado em 2010 (ano em que a 

Câmara Municipal das Caldas da Rainha emitiu o necessário Alvará de Autorização de Utilização). 

A capela do Centro Escutista foi construída graças a um generoso donativo do antigo Chefe 

de Núcleo e atual Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.  

A publicação periódica “Oestescutista” teve um papel importante na dinamização da ideia 

que levou à concretização do CEO, obra que cresceu com a participação várias gerações de 

Escuteiros do Oeste, em especial Caminheiros/Companheiros e Dirigentes de forma esforçada, 

abnegada, tenaz e anónima, fazendo jus à oração do escuta, dando-se sem medida e trabalhando 

sem procurar descanso.  

O CEO é um espaço onde os escuteiros têm à sua disposição um conjunto de recursos 

humanos e materiais que lhe permitam serem artífices do seu próprio desenvolvimento e onde, 

de acordo com a fraternidade escutista, escuteiros das mais variadas proveniências, nacionais e 

estrangeiros, têm condições para realizar intercâmbios no âmbito da formação de adultos e da 

educação de crianças e jovens. 

O CEO tem um conjunto de atividades já preparadas para serem realizadas e oferece 

recursos humanos e materiais, de modo que cada Unidade ponha em prática os seus projetos.  

O Centro Escutista do Oeste acolhe atividades em regime de acampamento reunindo 

condições impares, sombra, zona de fogo de conselho, parede de escalada e slide, pontos de 

abastecimento de água, instalações sanitários e balneários. No seu edifício principal realizam-se 



                                                    
 

 

  

ações de formação e outros encontros. Este edifício possui alojamento com balneários, cozinha, 

refeitório, a sede da Junta de Núcleo e espaços para reuniões. 

Pelo descrito, o CEO foi considerado Centro Escutista de Excelência, distinção que muito nos 

orgulha. 

Assim, decorridos alguns anos sobre a inauguração do nosso CEO, verifica-se a necessidade 

de este possuir um regulamento transparente, claro, estável e que assuma o CEO como pertença 

dos agrupamentos do Oeste e consequentemente do Corpo Nacional de Escutas.      

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

 

Caraterização 

I. O Centro Escutista do Oeste – CEO é um espaço cuja titularidade pertence ao Corpo Nacional 

de Escutas, Associação de juventude, sem fins lucrativos, destinada à formação integral dos 

jovens, com base no método criado por Baden-Powell e no voluntariado dos seus membros.  

II. O CEO é um espaço privilegiado para a formação de adultos e de atividades educativas para 

crianças e jovens do Núcleo do Oeste. 

III. A administração do CEO é da responsabilidade da Junta de Núcleo do Oeste.  

IV. O CEO encontra-se bem servido de acessos encontrando-se próximo da A8 e da Linha do 

Oeste, a cerca de 100 km do aeroporto de Lisboa, a menos de 1km do apeadeiro da Linha 

do Oeste em Salir do Porto, e a cerca de 2 km a baía de S. Martinho do Porto. 

V. A localização especifica do, CEO é na Estrada de Salir, nº 68, 2500-660 Salir do Porto, Caldas 

da Rainha, na posição definida pelas coordenadas geográficas 39º 29´03.33´´Norte 09º 

08´46.41´´ Oeste, sistema geodésico de referência (WGS84). 

VI. O espaço foi considerado Centro Escutista de Excelência, ou seja, possui condições acima da 

média para a prática das atividades escutistas, contudo, a melhoria dos requisitos para a 

prática do Escutismo e de adaptação a novas realidades, é um dever que todos os associados 

do Núcleo assumem, que todos os elementos do Staff integram e que é um eixo-prioritário 

da parte do executivo da Junta de Núcleo do Oeste.  

VII. A utilização do Centro Escutista do Oeste, impõe a leitura e o respeito pelas normas de 

utilização por parte de todos os seus utilizadores.   

  

Título I  

Artigo 1.º  

Missão e Composição  

1. O Centro Escutista do Oeste – (doravante designado CEO) é um local privilegiado para a 

prática de atividades escutistas, e como tal favorecendo a sua utilização pelas associações 

membros da WOSM e WASGG.   

2. O CEO possui uma lotação para 400 utilizadores em regime de acampamento e 60 

utilizadores em regime de acantonamento.  

3. O CEO poderá aceitar inscrições de grupos independentes, contudo, a aceitação está 

condicionada ao parecer prévio do Secretário da Junta de Núcleo do Oeste, que tutele o 

CEO.  



                                                    
 

 

  

4. A utilização do CEO, seja em regime de acantonamento, acampamento ou formação, é 

alicerçada numa atitude de partilha e fraternidade escutista, baseada nos princípios do 

Corpo Nacional de Escutas e da Lei do Escuta, em perfeita harmonia com a biodiversidade 

do local onde se insere.  

Artigo 2.º  

Direção do CEO 

1. O Diretor do CEO é nomeado pela Junta de Nucleo do Oeste. 

2. A gestão do CEO, incluindo equipas de apoio, designadas por STAFF, são organizadas pelo 

diretor do CEO, coadjuvado por diretores adjuntos, escolhidos por este.  

3. Os diretores adjuntos poderão constituir equipas que os coadjuvem sem delegação de 

responsabilidades.  

4. O Diretor do CEO possui autonomia administrativa e financeira, de acordo com o 

orçamentado pela Junta de Núcleo do Oeste e aprovado em Conselho de Núcleo, 

respondendo diretamente à Junta de Núcleo.  

5. O Diretor do CEO é responsável pelas decisões inadiáveis e urgentes, tomadas fora do 

âmbito do presente regulamento, devendo para o efeito comunica-las de imediato à Junta 

de Núcleo.  

6. O Diretor do CEO é o responsável pela implementação do presente regulamento, após 

aprovação no Conselho de Núcleo. 

7. O Diretor do Centro Escutista representa o CEO junto do Corpo Nacional de Escutas, ou de 

entidades externas.   

8. As equipas de apoio ao CEO, é constituída de acordo com o sistema de patrulhas e são 

coordenadas preferencialmente por Dirigentes ou Caminheiros/Companheiros 

pertencentes aos Agrupamentos que constituem o Núcleo do Oeste.  

9. Os elementos que constituem as equipas de Staff, prestam serviço no CEO de forma 

voluntária, após autorização prévia do respetivo Chefe de Agrupamento, pelo período 

mínimo de um ano escutista (01 de outubro a 30 de setembro).  

10. As equipas de Staff, poderão ser reforçadas por elementos permanentes, os quais 

prestarão serviço remunerado, de acordo com a Legislação em vigor. A contratação destes 

elementos obedecerá aos critérios definidos pela Junta de Núcleo do Oeste, após parecer 



                                                    
 

 

da direção do Centro Escutista do Oeste e o assalariado responderá operacionalmente 

perante a direção do CEO.   

11. Durante o período contratualizado os elementos do Staff Permanente, encontram-se 

impedidos de exercer quaisquer funções diretivas, quer na estrutura do Núcleo do Oeste, 

quer na Direção do Centro Escutista do Oeste.  

12. O Staff de serviço no Centro Escutista possui uma delegação de autoridade da Direção 

Técnica do CEO, no que diz respeito ao cumprimento das regras de utilização que fazem 

parte integrante do presente regulamento.   

  

Título II  

Responsabilidade e Funcionamento  

Artigo 3.º  

Da Segurança e da Responsabilidade Civil  

1. O Centro Escutista do Oeste possui seguro multirriscos, para danos próprios.   

2. Os danos pessoais encontram-se cobertos pelo seguro escutista, nos termos da Apólice 

contratualizada pelo Corpo Nacional de Escutas, e em vigor.   

3. Caso se trate de grupos independentes estes devem encontra-se coberto por seguro de 

acidentes pessoais próprio, cuja cópia da Apólice atualizada deverá ser remetida aquando 

da inscrição para atividades no Centro Escutista do Oeste.  

4. O ressarcimento por danos materiais provocados nas instalações ou bens afetos ao CEO 

serão da responsabilidade do Chefe de contingente ou do responsável pelo grupo 

independente.  

5. O CEO, não se responsabiliza por qualquer incidente ou acidente, dano, furto ou roubo em 

pessoas e/ou bens ocorridos nos espaços afetos ao CEO, pelo que cada agrupamento ou 

Grupo deverá prevenir convenientemente estas eventualidades. 

  

Artigo 4.º  

Reservas  

 

1. Os interessados em utilizar qualquer das valências disponibilizadas pelo CEO, deverão com 

uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias, preencher o pedido de reserva disponível no 

sitio da internet da Junta de Núcleo do Oeste –  subpágina do CEO - e submetê-lo devida             

preenchida.  



                                                    
 

 

  

2. Após resposta de confirmação por parte do CEO da aceitação da reserva, deverá ser 

efetuado o deposito do valor total da reserva até pagamento, até 05 (cinco) dias antes do 

inicio da atividade, através do IBAM a indicar no ato de confirmação da reserva, fazendo 

referência ao número de reserva previamente atribuído, e enviando comprovativo para o 

endereço de correio eletrónico do CEO.   

3. O não cumprimento dos prazos referidos anteriormente, inviabilizará a reserva pré-

realizada.  

4. No caso de não realização da atividade, por motivo não imputável ao CEO, não haverá lugar 

a reembolso.  

5. Caso a atividade seja suspensa por motivos de força maior, nomeadamente condições 

meteorológicas adversas, com avisos Laranja ou Vermelho, emitidos oficialmente, pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, haverá lugar a nova calendarização da 

atividade/ocupação do CEO.  

6. Poderá ser requerido por escrito ao Diretor do CEO, o reembolso de verbas pagas, por 

atividades não realizadas, devidamente fundamentadas e sustentados em motivos de 

força maior, cuja responsabilidade seja imputável ao CEO, o Diretor do CEO em conjunto 

com a restante Direção, procederá à respetiva analise do requerido e respetiva 

fundamentação, e caso seja dado deferimento, procederá ao reembolso da totalidade das 

verbas pagas, caso não haja lugar a deferimento, será o requerente informado de tal, 

cabendo recurso para a Junta de Núcleo do Oeste.  

7. Os tarifários e as utilizações permitidas em cada espaço do Centro Escutista do Oeste, são 

divulgados anualmente (no inicio do ano escutista) pela Junta de Núcleo do Oeste.  

  

Artigo 5.º  

Regras de Utilização  

A utilização das instalações disponibilizadas pelo CEO, obriga os utilizadores ao cumprimento 

das seguintes regras:  

a. Deverão ser respeitadas todas e quaisquer indicações transmitidas pelos membros do 

STAFF do CEO; O acesso livre ao Centro Escutista do Oeste só é permitido aos utilizadores, 

sendo que, quaisquer visitas terão de ser autorizadas por membros do STAFF.   



                                                    
 

 

b. As visitas serão acompanhadas no interior do campo por membros do STAFF, ou ficarão à 

responsabilidade do chefe de contingente que deverá comunicar o número de visitantes 

em campo. 

c. As visitas encontram-se obrigadas ao cumprimento das regras de utilização do CEO. 

d. A saída do CEO de qualquer menor integrado em contingentes de Escuteiros ou de grupo 

independente, acompanhado de pais ou tutores será da responsabilidade do Chefe de 

contingente ou de grupo e deverá ser comunicado previamente ao STAFF.  

e. É expressamente proibido fumar fora do local designado para o efeito, bem como é 

expressamente proibido o consumo de quaisquer substâncias proibidas de acordo com a 

legislação vigente.   

f. Recomenda-se a não ingestão de bebidas alcoólicas por parte de adultos na presença de 

menores.   

g. A Capela é um espaço de oração e reflexão, pelo que não deverá ser utilizada para qualquer 

atividade que não seja a prevista para aquele espaço, bem como no que à circulação de 

pessoas, solicita-se que a mesma se realize pelas traseiras do edifício, enquanto 

decorrerem celebrações eucarísticas;  

h. Não são permitidos animais de companhia no espaço do CEO, salvaguardando, os cães 

guia, ou afetos a equipas de busca e socorro e de forças de segurança, sendo que, sempre 

que possível e atendendo às faixas etárias dos utilizadores, deverão dar conhecimento 

prévio junto do STAFF, da sua entrada nas instalações do CEO, de forma a 

preparar/informar os utilizadores do campo;  

i. Deverão ser respeitadas as delimitações dos subcampos que forem atribuídos. Quaisquer 

alterações relativas à atribuição de subcampo poderão ser autorizadas pela chefia de Staff 

de serviço;  

j. A preservação da fauna e flora existentes no CEO é uma obrigação de todos, pelo que é 

proibido o corte de qualquer espécie vegetal ou a captura ou interação com as espécies 

animais existentes no perímetro do campo;   

k. É proibida a movimentação de solos, não sendo permitida a abertura de valas, fossas 

latrinas ou outros movimentação de inertes;  

l. É proibida a circulação de veículos motorizados na zona interior do campo – após entrada 

no pórtico. A circulação de veículos não motorizados, só é permitida após autorização do 

STAFF, sendo permitido o seu estacionamento em zona a designar;  

m. As cargas e descargas far-se-ão no parque de estacionamento antes do Pórtico. Os utentes 

do CEO deverão ser portadores de todos o material necessário para a sua atividade, bem 



                                                    
 

 

  

como mantimentos, ou caso não os possuam, capacidade de os adquirirem e 

transportarem;  

n. O acesso de viaturas, somente será permitida até junto do limite do edifício principal, 

quando ao serviço do CEO ou da Junta de Núcleo do Oeste, preferencialmente quando o 

campo não se encontra ocupado ou caso o esteja, sob a supervisão de um elemento de 

STAFF;   

o. O material de cozinha em campo, deverá cumprir com as leis vigentes e normas básicas de 

segurança, nomeadamente validade das mangueiras de gás, redutores limpos e funcionais, 

fogões sem fugas e distância de segurança, nunca inferior a metro e meio, com elemento 

de proteção entre fogão e botija de gás;  

p. O CEO dispõe de água canalizada e o seu uso deve ser parcimonioso de acordo com as 

necessidades do grupo;   

q. As lavagens de roupa ou louça somente poderão ser efetuadas nos locais existentes para 

o efeito, devendo preferencialmente ser usados detergentes ecológicos;  

r. O CEO possui um sistema de esgotos com estação elevatória pelo que todos os utilizadores 

se devem abster de lançar no sistema de esgoto embalagens, restos de comida, peças de 

roupa ou sacos de plástico;  

s. A limpeza das infraestruturas exteriores (balneários e sanitários, palco, torre aventura e 

Capela) são assegurados pelos seus utilizadores, devendo deixar melhor do que o 

encontraram, sendo que a limpeza dos Balneários e sanitários deverá ser assegurada pelos 

utilizadores, devidamente coordenados pelos elementos de staff em sistema de escala 

rotativa. Cabe ao STAFF a resolução de quaisquer conflitos;  

t. No CEO seja qual for o regime – acampamento, acantonamento ou formação, o silêncio 

ocorrerá pelas 00.00 horas e a alvorada pelas 07.00 horas;   

u. Não é permitida a utilização de equipamentos de amplificação de som, bem como a 

reprodução sonora no interior do perímetro do CEO, com exceção das celebrações 

eucarísticas na capela ou fogos de conselho na arena, desde que devidamente autorizadas 

pelo STAFF;  

v. É da responsabilidade dos utilizadores a recolha e transporte para os contentores 

apropriados de todos os resíduos sólidos produzidos pelo seu grupo. Como prática 



                                                    
 

 

pedagógica, apela-se à separação de resíduos e o seu transporte e colocação em 

ecopontos;  

w. A realização de fogo no Fogo de Conselho é expressamente proibida durante o período 

legalmente a fase crítica de combate a incêndios florestais.  

x. A realização de fogo livre, somente poderá ser realizada na churrasqueira ou caso não se 

encontre em vigor, alerta vermelho emitido pela Proteção Civil ou promulgada Declaração 

de Situação de Alerta pelo membro do governo competente, poderá o Staff autorizar a 

utilização dos bidons/churrasco existentes para o efeito, colocados no espaço existentes 

entre a churrasqueira e o módulo da enfermaria e somente depois de assegurados meios 

de extinção de incêndios.  

y. A utilização da Torre Aventura, para escalada, rapel e slide, terá de ser previamente 

autorizada e o seu uso encontra-se regulada no anexo II;  

z. Ao terminar a sua estadia no CEO os utilizadores deverão desmontar todas as construções, 

bem como arrumar devidamente todo o material e as madeiras utilizadas;   

aa. Antes de abandonar o campo um elemento de Staff deverá acompanhado do Chefe de 

contingente/grupo, fazer inspeção ao subcampo;   

  

Artigo 6.º  

Incumprimento das Normas  

1. No estrito cumprimento da Lei do escuta e nas normas disciplinares previstas no 

Regulamento de Justiça do Corpo Nacional de Escutas, prevê-se expressamente que:   

a) A infração ao previsto na alínea e) das Regras de utilização, implica a imediata saída 

do espaço do CEO, sem prejuízo de possível comunicação às autoridades competentes;  

b) As infrações desde que formalmente comunicadas por escrito pelo Chefe de Staff, 

ao Diretor do CEO e após apreciação deste à Junta de Núcleo do Oeste Núcleo, que 

iniciará de imediato os procedimentos disciplinares previstos no Regulamento de Justiça 

do Corpo Nacional de Escutas;  

c) Em caso de reincidência no incumprimento das regras de utilização do Centro 

Escutista por parte de algum associado do Corpo Nacional de Escutas, poderá o Diretor 

do Centro Escutista do Oeste, não autorizar novas atividades no CEO ao 

Agrupamento/grupo envolvido, comunicando tal facto à Junta de Núcleo do Oeste.  

  

Artigo 7.º  

Dos casos omissos  



                                                    
 

 

  

Os casos omissos no presente regulamento serão integrados e interpretados no 

Regulamento de Justiçado Corpo Nacional de Escutas, bem como no seu Regulamento Geral, 

aplicando-se ainda subsidiariamente, a legislação nacional em vigor.  

 

Artigo 8.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento e quaisquer alterações a ele introduzidas entram 

imediatamente em vigor após aprovação em Conselho de Núcleo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


