Proposta
A Junta Central, no uso das suas competências e na sequência da aprovação do Plano Trienal, propõe a insígnia trienal, para ser utilizada no bolso direito da camisa, de acordo com o
disposto no artº 8º, nº 8 do Regulamento dos Uniformes, Distintivos e Bandeiras.
A descrição da insígnia está apresentada no documento anexo que se junta.
A insígnia trienal parte de uma base em que se destacam os seguintes elementos:

O nó Lais de Guia representa o sentido de sermos todos construtores de um CNE. Um CNE
que todos os dias se renova e nos une neste ideal. O nó, propriamente dito, dá-nos o sentido
prático da ação que vamos desenvolver; este é o nó que B-P elegeu como o nó que todos
os escuteiros devem saber fazer, mesmo de olhos fechados. É um nó seguro, Fácil de atar e
que não corre. É um nó no qual podemos confiar! Há quem o designe como o rei dos nós,
sendo também um dos mais importantes nós náuticos.
As cores remetem-nos para o sentido de corpo. Somos todos membros do mesmo CNE
mas, em cada um dos nossos agrupamentos, em cada uma das secções, existe uma identidade própria. É esta identidade que mais nos distingue e que valoriza a ação concreta que
todos os dias trilhamos. Por este motivo, a proposta que deixamos é que cada escuteiro,
cada secção, cada agrupamento, possa escolher a sua cor de eleição. A cor da insígnia pode
ser mantida durante os três anos ou alterada ao longo do triénio.
A flor-de-lis, que representa o Escutismo Católico Português e que nos identifica como escuteiros, reforça o sentido de unidade e ajuda-nos a melhor compreender e sentir a pertença
a uma fraternidade mundial. Esta flor-de-lis, em concreto, representa movimento, dinamismo e a ação prática, ou seja, o quotidiano escutista.
«Nós que unem» é o lema do triénio. Este lema remete-nos mais uma vez para a necessidade os escuteiros se sentirem unidos. E, mais do que estarmos unidos uns aos outros, o lema
relembra-nos que nos devemos unir ao nosso próximo, aquele que está perto de nós e que
é, simultaneamente, também a nossa próxima boa ação.
“Viver”, “Amar” e “Servir” são o nosso compromisso para 2017, 2018 e 2019. Queremos Viver, com(o) Maria, amar com Inácio de Loyola e Servir com a Rainha Santa Isabel.
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