
 

 
 

 
 

Caros Irmãos Escutas, 

 

Transcrevo a decisão da Junta Central relativa à apresentação do Registo Criminal e que foi 
publicada na OSN 582, de 26 de Fevereiro 

 
“Foi publicada a Lei nº 113/2009, de 17 de Setembro, que no seu artigo 2º, obriga a que no exercício 
de funções, ainda que não remuneradas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, a 
entidade recrutadora está obrigada a pedir ao candidato a apresentação de certificado de registo 
criminal e a ponderar a informação constante do certificado na aferição da idoneidade do candidato 
para o exercício das funções.  
 
Assim, todos os animadores, dirigentes ou não dirigentes, têm de apresentar certificado de registo 
criminal com indicação de que se destina ao exercício de funções que envolvam contacto regular com 
menores. (Lei nº 113/2009) 
 
Assim, em execução do disposto na Lei, determina-se: 
 
1. 
a)Todos os candidatos a Dirigentes e/ou CIL’s só podem ser admitidos mediante apresentação de 
certificado de registo criminal, com a menção supra referida; 
b) Todos os dirigentes no activo devem apresentar o mesmo certificado de registo criminal com até ao 
dia 31 de Maio de 2010.  
c) Não será admitido regresso ao activo de qualquer dirigente que não apresente certificado de 
registo criminal.  
 
2. Os certificados de registo criminal dos dirigentes recenseados no nível nacional serão 
apresentados nos Serviços Centrais, que os arquiva. 
 
3. Os certificados de registo criminal de todos os outros dirigentes e CIL’s serão apresentados na 
Junta Regional respectiva, que os arquiva, informando os Serviços Centrais da sua recepção. 
 
4. As Juntas Regionais podem delegar esta competência de recepção e arquivo nas Juntas de 
Núcleo, não podendo haver subdelegação 
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5. Os certificados de registo criminal estão sujeitos a confidencialidade, não podendo ser divulgado o 
respectivo conteúdo. 
 
6. Se do certificado constar menção da existência de processo ou de condenação, não pode o 
dirigente, candidato a dirigente ou CIL exercer qualquer tarefa ou função no CNE, devendo deste 
facto ser informada a Junta Central.” 
 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com as melhores saudações escutistas, 
 

Sempre Alerta para Servir 

 

Carlos Alberto Pereira 
Chefe Nacional 
(961 782 756 • cn@cne-escutismo.pt) 


