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REGULAMENTO DO 

CONCURSO DA INSÍGNIA 

S. Paulo 

 

Considerando: 

A. Que a realização de atividades escutistas potencia a capacidade criativa e potencial artístico dos seus 

participantes, num quadro de respeito pelas normas orientadoras prescritas pelo Manual de 

Identidade Visual do Corpo Nacional de Escutas; 

B. Que com realização da atividade [São Paulo], a Junta de Núcleo do Oeste vem promover o concurso, 

proposto pelos caminheiros, para a criação de uma insígnia de atividade, a ser utilizada na manga 

direita da camisa do uniforme, nos termos consignados e previstos no Regulamento do Uniforme do 

CNE; 

 

 

Assim,  

Determina-se a aprovação do Regulamento em anexo para a criação de uma insígnia de atividade, que 

será utilizada nas futuras atividades do S. Paulo. 

 

Salir do Porto, 11 de Janeiro de 2018  
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ANEXO  

Regulamento da Insígnia para a Atividade 

São Paulo 

Art.1º 

Do Tema e Imaginário da Atividade 

A Atividade tem como enquadramento temático São Paulo. 

 

Art.2º 

Dos Elementos obrigatórios 

a) Nome: São Paulo  

b) Núcleo do Oeste 

c) Marca do Corpo Nacional de Escutas nos termos do Manual de Identidade do CNE em 

http://www.escutismo.pt/dirigentes/a-nossa-imagem/cne-identidade-visual/cne-identidade-visual-

:2718 

 

Art.3º 

Da Ilustração 

 

1. Em termos de ilustração deverão ser observadas as seguintes normas: 

a) Máximo até 7 cores 

b) A figura geométrica escolhida deverá poder ser inscrita numa circunferência de 

diâmetro máximo de 7 centímetros 
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2. Os proponentes deverão ser caminheiros/companheiros, no ativo, do Núcleo do Oeste e 

deverão, ainda, elaborar uma memória descritiva do grafismo da insígnia. 

 

 

Art.4º 

Prazo 

 

1. As propostas deverão ser entregues até 13/fevereiro na Junta Núcleo do Oeste.  

2. A entrega deverá ser feita para o endereço de e-mail da JNO (geral.oeste@escutismo.pt). 

3. As candidaturas serão analisadas, de forma a verificar se cumprem os requisitos.  

4. Os Caminheiros/Companheiros farão a eleição da respetiva insígnia no Cenáculo do Oeste. 

5. A proposta vencedora receberá um prémio simbólico. 

6. A JNO reserva-se no direito de não nomear nenhuma das candidaturas, caso estas não 

reúnam condições estéticas e/ou regulamentares, o que justificará a todos os concorrentes, 

no cumprimento do nosso quadro de valores preconizado pela Lei, Princípios e Promessa 

escutistas. 

 

 

Art.5º 

Omissões 

 

Em tudo o mais omisso no presente regulamento, aplicar-se-ão as regras de interpretação e 

integração das normas do Manual de Identidade do CNE, Regulamento Geral do CNE e demais 

legislações em vigor. 

 

Salir do Porto, 11 de Janeiro de 2018 
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