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1. INTRODUÇÃO 

Este plano apresenta as linhas de ação do escutismo na Região de Viana do Castelo para o ano de escutista 

de 2019/2020, e decorre da operacionalização dos objetivos estratégicos apresentados para o mandato da 

Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas de Viana do Castelo, que aqui recordamos: 

 Construir o Centro de Formação Escutista Regional;  

 Racionalizar recursos materiais, financeiros e humanos, com destaque para a aposta na 

dinamização de Percursos de Formação (inicial e contínua);  

 Promover atividades regionais conjuntas e por secção, como o S. Jorge, a Abertura do Ano 

Escutista, o ACAREG;  

 Aprofundar a melhoria da qualidade do serviço do DMF Regional aos Agrupamentos e aos 

Escuteiros da Região;  

 Consolidar a utilização das tecnologias da informação e comunicação na relação com os 

Agrupamentos;  

 Promover na imprensa as atividades escutistas da Região;  

 Incrementar uma cultura de Segurança e Prevenção nas atividades e na ação pedagógica das 

unidades e agrupamentos;  

 Promover visitas aos Agrupamentos, estimulando o trabalho colaborativo entre as suas 

unidades e a Junta Regional;  

 Expandir o escutismo, com a reativação/criação de novos agrupamentos na Região. 

É um ano pleno de desafios, a começar pelo início das obras do de construção do Centro de Formação 

Escutista Regional, infraestrutura essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho associativo. Agora, 

importa rentabilizar as sinergias internas e externas, com o envolvimento dos Agrupamentos e da 

comunidade, num esforço conjunto que permita a concretização deste sonho antigo. Contamos 

desenvolver iniciativas que permitam mobilizar o apoio de outras entidades, garantindo assim a necessária 

sustentabilidade deste ambicioso projeto. 

No âmbito formativo e pedagógico, mantemos o rumo da nossa ação: primeiro, no aprofundamento do 

trabalho que vimos desenvolvendo em termos de formação de dirigentes, indispensável à qualificação do 

trabalho pedagógico com crianças e jovens nas estruturas de base, que são as Unidades e os 

Agrupamentos; em segundo, com a promoção de grandes atividades regionais, que funcionem como 

elemento catalisador da melhoria contínua na aplicação do Programa Educativo do CNE. Concretamente, 

cinco anos volvidos sobre a edição anterior, teremos o Acampamento Regional – ACAREG 2020, como 

tempo e espaço de mobilização para todos os escuteiros desta Região. 
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Constitui uma ocasião privilegiada para abertura da base local às dimensões regional, nacional e 

internacional da grande fraternidade escutista. 

Partindo do método escutista proposto por Baden-Powell e iluminado pelo Evangelho de Jesus Cristo, 

como proposta educativa aliciante para as crianças e jovens que procuram o CNE, o nosso compromisso 

continua a assentar na reafirmação dos valores e finalidades educativas do escutismo e do CNE, em 

particular, através da redescoberta permanente do jogo escutista no seu ambiente natural, adequando-o 

aos desafios impostos pela vida no século XXI. 

A nossa missão é desafiante. Num tempo de incerteza, de relativismo ético e moral, de caos generalizado1, 

as famílias procuram as referências deste estilo de vida, humana e cristãmente diferenciador, que o 

escutismo proporciona. Somos portadores da esperança num futuro melhor, que cada um de nós ajuda a 

construir pela vivência dos valores contidos na Lei e na Promessa Escutista. Somos um sinal de 

contradição numa sociedade pautada pela descrença e pelo desânimo. Sabemos bem, que para um 

escuteiro o impossível não existe. 

Por isso somos interpelados a “abrir caminho”, nos vários contextos em que nos inserimos – no trabalho, 

na escola, na igreja, na sociedade - como pessoas inconformadas e empenhadas no “compromisso 

apostólico em dar testemunho dos valores de lealdade, fraternidade e amor a Deus e ao próximo, servindo 

generosamente tanto a comunidade eclesial como a civil”.2  

Neste âmbito, em sintonia como o tema integrador para este ano, “propomos servir ao jeito de Isabel de 

Portugal, rainha e santa, celebrando-a e assumindo o seu modelo de forma especial ao longo do ano 

escutista 2019/20, e como símbolo o fruto que alimenta e dá vida, a espiga de trigo”. Este desafio articula-

se perfeitamente com o lema da Diocese de Viana do Castelo para o novo ano pastoral “"Igreja que acolhe 

- sob a proteção de Santa Maria Maior".  

É no serviço e acolhimento aos outros - dos mais necessitados aos que nos são mais próximos - que 

cumprimos a nossa missão, e realizamos, cada dia, também um verdadeiro “milagre das rosas”. 

                                                 
1 Vide, por exemplo, a Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa. Maio 2019. Um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da doutrina 

social da Igreja. Disponível em http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/um-olhar-sobre-portugal-e-a-europa-a-luz-da-doutrina-social-da-igreja/ 

2 Papa Francisco, 8 de Novembro 2014, Discurso aos escuteiros adultos católicos italianos. 
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Partindo destes pressupostos, este Plano de Atividades e Orçamento será mais do que um conjunto 

organizado de ações. Traduzir-se-á num intenso trabalho colaborativo entre os vários níveis da Região, 

que perdurará no tempo, com a marca indelével das vivências marcantes do escutismo no desenvolvimento 

pessoal e comunitário de cada escuteiro e dos dirigentes da nossa Região. 

 

 

Manuel António Azevedo Vitorino 
Chefe Regional 

 
 
 
 
 
 

2. TEMA INTEGRADOR 

Servir 

Continuamos sintonizados com o Plano Trienal 2017-2019 do Corpo Nacional de Escutas, cujo tema 

integrador aqui sintetizamos.  

O compromisso da nossa ação entronca na ideia simples, mas exigente de Viver, Amar e Servir.  

Para cada ano, tem sido proposto um quadro místico e simbólico, com uma figura inspiradora associada 

a um símbolo forte, uma palavra-chave e uma música específica.  

Ao longo do ano escutista 2017/2018, fomos desafiados a viver ao jeito de Maria, Nossa Senhora de 

Fátima, a Mãe dos Escutas, celebrando-A e assumindo o seu modelo. A bolota surge como símbolo da 

semente que cai à terra e de onde nasce uma nova árvore.  

Ao longo do ano escutista 2018/2019, propusemo-nos amar ao jeito de Inácio de Loyola, fundador da 

Companhia de Jesus, celebrando-o e assumindo o seu modelo, tomando como símbolo a árvore que nasceu 

da bolota, da semente, e que dará fruto, crescendo e multiplicando, forte e segura. 

Neste novo ano escutista propomos-nos servir ao jeito de Isabel de Portugal, rainha e santa, celebrando-

a e assumindo o seu modelo de forma especial ao longo do ano escutista 2019/20, e como símbolo o fruto 

que alimenta e dá vida, a espiga de trigo. 

 

“Para o CNE, a vida de Santa Isabel é exemplo de entrega à oração, compromisso pela paz e serviço aos 

pobres. A espiga de trigo que simboliza este ano aponta para o caminho de transformar os frutos em serviço 

concreto. A boa ação diária, traduzida em gestos pequenos e quotidianos ou em escolhas fundamentais que 
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põem a vida ao serviço das pessoas e da comunidade, é o modo de exprimir na linguagem escutista que o 

crescimento integral das crianças e dos jovens se alcança quando estes compreendem que “quem não vive 

para servir, não serve para viver” 

Pois o Servir não é mais do que o Amar em ação.  

O cântico Magnificent relata um amor destes, que se entrega e deixa marcas. E redime a dor que possamos 

sentir. E é nesta entrega, nesta ação de amor que o Serviço constitui, que ele, de facto, se torna Magnífico.”  

CNE, Plano Trienal 2017-2019, p. 10 

 

Este desafio articula-se perfeitamente com o lema da Diocese de Viana do Castelo para o novo ano 

pastoral “"Igreja que acolhe - sob a proteção de Santa Maria Maior".  

É através do carisma específico do escutismo que realizaremos essa missão, tendo como destinatários as 

crianças, os jovens e os adultos dirigentes que fazem parte deste movimento ao nível regional e as 

comunidades onde estamos inseridos e que servimos. 

 

Manuel António Azevedo Vitorino 
Chefe Regional 
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3. FORMAÇÃO 
 

A Equipa Regional de Formação dará prioridade para o ano de 2019/2020 aos seguintes Objetivos 

estratégicos: 

a) Promover a Qualificação dos Recursos Adultos dos Agrupamentos: 

 Realizar as seguintes ações de formação entre outras: 

 Encontros Iniciais para Chefes de Agrupamento  

 Encontros Iniciais para Tutores Locais de Formação 

 Encontros Iniciais de Candidatos a Dirigentes  

 IPE (iniciação à Pedagogia Escutista) para candidatos a Dirigentes do PIF 2019 

 Curso de Educadores 

 Curso de Preparação Internacional 

 FGPE (Formação Geral de Pedagogia Escutista) para candidatos a Dirigentes do PIF 

(Percurso Individual de Formação) 2018 B 

 Módulos de Enriquecimento para candidatos a Dirigentes do PIF 2018 B 

 Formação “Escutismo Movimento Seguro” 

 

 

b) Promover a Qualificação dos Agrupamentos: 

 Realizar uma análise exaustiva e crítica dos censos entregues anualmente pelos 

Agrupamentos; 

 Promover a formação dos dirigentes em função das necessidades dos Agrupamentos; 

 Fazer visitas aos Agrupamentos, principalmente àqueles que têm dirigentes ou candidatos 

a dirigentes a realizar ações de formação; 

 

 

c) Dotar a Região de um Centro de Formação Escutista: 

 Iniciar as obras de construção Civil; 

 Realizar com a Autarquia de Viana do Castelo uma parceria através de um protocolo para 

cedência das instalações; 

 Equipar o referido centro de infraestruturas necessárias à realização de ações de formação 

e animação pedagógica 

 
 
 

Vítor Lopes de Lima 
Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos 
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4. GRANDES ATIVIDADES 

Todos nós trilhamos um novo caminho, que em muitos momentos vai ser difícil, mas com a ajuda da luz 

que nos guia, que é Deus, iremos adquirir conhecimentos, competências e atitudes que nos ajudem a trilhar 

este novo caminho. A honra, a cidadania e o dever são a base da formação do jovem que se torna o Homem 

Novo, as oportunidades educativas para o alcançar passam pelas áreas de desenvolvimento físico, 

intelectual, do carácter, afetivo, espiritual e social.  

Para o ano escutista 2019-2020, pretendemos consolidar a participação qualitativa e massiva nas 

atividades regionais, onde queremos envolver, cada vez mais, os Agrupamentos, quer no planeamento 

quer na execução dos projetos, garantindo assim que serão tidos em conta todos os aspetos que possam 

condicionar as atividades e que estas irão cada vez mais ao encontro das necessidades dos nossos 

escuteiros.  

Pretendemos, também, que haja um aumento qualitativo nas participações, quer de unidade quer de 

Agrupamento, nas diferentes atividades regionais. Vamos, portanto, centrar esforços e criar condições 

para que tal aconteça, desenvolvendo assim oportunidades educativas e de crescimento pessoal únicas.  

Acreditamos, ainda, que as atividades escutistas, sejam elas de unidade, Agrupamento ou outras, devem 

garantir sempre o desenvolvimento, em segurança, dos nossos escuteiros. Para isso queremos, durante o 

próximo triénio, cooperar com os Dirigentes da Região e permitir-lhes desenvolverem os seus 

conhecimentos técnicos e educativos, quer na preparação quer na realização de atividades, contribuindo 

assim para uma maior uniformização regional no que concerne às atividades. 

A Secretaria Regional para as Grandes Atividades Pedagógica tem como base de trabalho os seguintes 

objetivos estratégicos para 2019 / 2020: 

 Planear acompanhar e monitorizar a realização das grandes atividades regionais; 

 Apoiar a organização de contingentes regionais às atividades nacionais e internacionais; 

 Garantir que as atividades regionais tenham valor pedagógico e que sirvam de referência 

tanto para os elementos de cada secção como para os seus dirigentes; 

 Promover um trabalho articulado nas equipas em conjunto com a parte internacional e 

ambiente; 

 Promover atividades regionais de secção que permitam o progresso de todos os elementos 

das diversas secções. 

As atividades propostas ao longo destes três anos, tem como finalidade alcançar os objetivos propostos, 

mas também desafiar todos os rapazes e raparigas. 

Este ano escutista que se inicia tem como foco a região. É um ano dedicado ao trabalho inter-agrupamentos 

culminando no grandioso acampamento regional 
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Durante o ano seremos desafiados a desafia-los sempre mais, seremos motivados a motivá-los mais ainda, 

teremos de evoluir para os fazer evoluir. 

São estes os propósitos deste ano, ser mais e melhor para que eles sejam mais e melhores. 

 
Ricardo Rego 

Secretário Regional para as Grandes Atividades 

 

 

4.1 Plano Internacional 

Partir à descoberta do mundo, é partir à descoberta de si próprio. A evolução é originada a partir dos 

conhecimentos partilhados, mas estaremos nós preparados para absorver outras visões? Estarão os jovens 

preparados para viver doutra maneira que não a sua? Ser escuteiro com dimensão internacional é muito 

mais que viajar, é beber a cultura de outro povo, é servir outro povo, é crescer com outro povo. É a 

oportunidade única de aumentar a zona de conforto de cada um, sendo cada vez mais. 

 

No ano 2019/2020 os objetivos são: 

 capacitar os agrupamentos para atividades internacionais 

 aumentar a participação regional em atividades internacionais 

A capacitação dos agrupamentos este ano passa pelo Curso de Preparação Internacional que tem como 

objetivo dar a conhecer o escutismo no mundo, as oportunidades que existem e ainda quais os tramites 

para se puder realizar uma atividade internacional  

Com isto, durante o ano nas atividades regionais e no site regional haverão sempre oportunidades 

internacionais com o objetivo de envolver todos nesta grandiosa dimensão do CNE. 

O culminar desta envolvência será no ACAREG 2020 com o lançamento da atividade internacional da IV 

seção, um projeto da internacional para os caminheiros e dirigentes da região que tem como objetivo 

realizar uma atividade regional de serviço na Geórgia permitindo um aumento de conhecimento cultural 

e abertura de horizontes sobre o escutismo lá fora mas também levar até eles o escutismo português.  
 

Daniela Amorim 
Interlocutora Internacional 
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5. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Ao longo dos anos o CNE tem vindo a evoluir para a simplificação e a dar cada vez mais rápidas respostas 

aos seus agrupamentos e associados. Todos os agrupamentos têm vindo a acompanhar esta evolução acima 

de tudo ao nível administrativo.  

Com a entrada em vigor da nova Regulamentação Geral para a Proteção da Dados (RGPD) o CNE 

deparou-se com um novo desafio a cumprir e fazer cumprir pelos seus associados, com tudo isto a JR de 

Viana do Castelo tem vindo a acompanhar todos estes procedimentos e a informar os agrupamentos e 

formar dirigentes para que tudo seja cumprido dentro da legalidade exigida, mas com a normalidade e 

simplicidade a que estamos acostumados. 

Para o ano de 2019/2020 a Secretaria Regional para a Gestão Administrativa vai dar continuidade a todas 

estas exigências, e a todos os objetivos que tem vindo a promover ao longo dos últimos anos, sendo eles: 

 

 Dar o devido apoio á Chefia Regional e a todas as suas Secretarias Regionais 

 Apoio e formação administrativa a todos os Agrupamentos e seus Dirigentes 

 Fazer sempre a ponte entre os agrupamentos e os serviços centrais 

 

 

Arquivo digital (continuação…) 

 

 Organização e digitalização de documentos, fotos, planos, relatórios da Junta Regional; 

 Incentivar e ajudar os Agrupamentos no seu próprio arquivo digital; 

 História da Junta Regional e dos Agrupamentos. 

 

 

A Secretaria Regional para a Gestão Administrativa está sempre ao vosso dispor para continuar a prestar 

um serviço de qualidade e atender com a maior celeridade possível aos vossos pedidos. 

 

Paulo Esteves Lima 
Secretário Regional para a Gestão Administrativa 
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6. GESTÃO FINANCEIRA 
 

Um orçamento entende-se como um documento onde estão previstas as despesas a efetuar para realizar 

as atividades propostas durante um ano e principalmente onde se esta a prever arranjar os meus financeiros 

necessários para as suportar. Hoje mais do que nunca se deve dar importância a um documento destes 

porque uma atividade programada sem ter um orçamento realista é uma atividade falhada. Perante os 

problemas económicos e financeiros que o país enfrenta somos obrigados a ter mais contenção nas 

despesas e reinventar outras formas de financiamento das atividades, como sabemos os subsídios das 

entidades estatais são cada vez mais reduzidos. Até pela finalidade educativa do nosso movimento, 

teremos que ser contidos nas despesas e ponderar com rigor todos os aspetos e custos que a realização das 

mesmas envolve, sem nunca por em causa o direito e a participação de todos os Escuteiros nessas 

atividades.  

A Junta Regional vai continuar a estar atenta a todas as formas de angariação de fundos porque os apoios 

financeiros externos, “afunilam” cada vez mais, tornando insuportáveis a concretização de algumas 

atividades escutistas e se não houver uma programação atempada e boas campanhas financeiras para 

sustentar a sua realização sem elevados custos dos associados. Algumas dessas campanhas financeiras já 

existem, (Top-Calendário Escutista; Fundo Canto de Patrulha; Fundo Francisco Sousa Dias; etc. …) só é 

preciso que os Agrupamentos, e mais concretamente os Dirigentes que compõem as Equipas de animação 

e as Direções de Agrupamento que tomam as decisões, se mentalizem que o CNE, é Corpo Nacional de 

Escutas, e os Agrupamentos são membros desse Corpo e não membros isolados que se possam mover 

sozinhos, não colaborando nos projetos e campanhas Nacionais, já existentes.  

O Orçamento que a Junta Regional apresenta refere ao período de 1 de outubro de 2019 a 30 de setembro 

de 2020 por força na implementação nas novas regras aprovados com conselho de representantes a 25 de 

maio de 2016 onde refere que o novo ano fiscal e único no corpo nacional de escutas é de 01 de outubro 

a 30 de setembro.  

A Junta regional durante o período de 1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020 pretende iniciar a 

obra no nosso centro de formação regional e para que esse objetivo seja possível iremos tentar envolver 

todos os agrupamentos da nossa região, tendo como base o esboço do orçamento que apresentamos (nota 

c) iremos trabalhar com esse objetivo, outro dos grandes objetivos é realização do ACAREG em agosto 

de 2020 (nota A). 

Relativamente ao DMF outra grande fonte de receita da Junta Regional vamos sensibilizar cada vez mais 

os nossos agrupamentos e comprarem material no nosso DMF, não só o fardamento, mas também material 
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de campismo que estamos a apostar, a relação preço qualidade é muito boa e todo o resultado o DMF é 

para bem da Região. 

Que o próximo ano escutista (1 de outubro 2019 a 30 de Setembro 2020) seja um ano de boas atividades 

Escutistas, bem idealizadas, bem programadas e de baixos custos, mas sobretudo, que o próximo anoa 

seja um ano de mudança de atitude financeira dos nossos Agrupamentos, na procura de novas formas de 

financiamento, com o objetivo de cada vez mais e melhores atividades escutistas.  

 Despesas efetivas previstas para 2019/2020 

 
 

 Receitas efetivas previstas para 2019/2020 (outubro a setembro) 

 
 
 

 Orçamento da Junta Regional de Viana do Castelo 
para o ano 2019/2020 disponível no Anexo 2 deste documento. 
 
 

Adelino Ezequiel da Silva Miranda 
Secretário Regional para a Gestão Financeira 

Atividades
29%

Funcionamento
57%

Investimentos
12%

Atividades Funcionamento Investimentos

Quotização
42%

Calendários
13%

Subsídios
11%

Financeiras
1%

DMF
33%

Quotização Calendários Subsídios Financeiras DMF
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7. SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 

 

O CNE, enquanto movimento defensor dos valores humanos e de uma inserção comunitária ativa pelo 

exercício, em termos de voluntariado e de responsabilidade cívica, assume, junto do Sistema Nacional de 

Proteção Civil, um papel de significativa cooperação.   

O papel do CNE, não sendo o de agente de proteção civil, concentra-se assim nas ações de segunda linha 

ou de apoio de retaguarda. No entanto, mais do que fazer parte de Diretivas Nacionais que contemplam 

um papel específico em casos de catástrofe ou de calamidade, o CNE, sendo uma associação que integra 

milhares de crianças e jovens, tem ainda como missão de grande relevância a divulgação de informação 

e a formação dos seus associados, através de oportunidades educativas concretas. 

Neste contexto, considerando que o conceito de Proteção Civil está presente desde da fundação do 

Escutismo, evidenciado na publicação do seu fundador, "Escutismo para Rapazes", nos últimos anos, fruto 

da excelente relação institucional com a ANPC,(Autoridade Nacional Proteção Civil) o CNE tem vindo a 

desenvolver diversas ações de sensibilização e formação junto dos seus jovens e voluntários adultos, com 

uma dinâmica de sensibilização, através do jogo, para inúmeros conceitos relacionados com a Proteção 

Civil e, em particular, com a segurança em atividades escutistas,  Por tudo isto e muito mais, faz para o 

CNE sentido dizer "Nós somos proteção civil!" 

Durante este novo ano escutista, a Secretaria Regional para a Segurança e Proteção Civil da Região Viana 

do Castelo, tem como objetivo principal definido a Formação. 

 Formação destinada a habilitar delegados SPC nos AGR; 

 Formação em Primeiros Socorros destinada a todos  os dirigentes da região; 

 Formação de segurança e proteção civil nas atividades e acampamentos. 
 

 
 
 
 
 

Daniel Ferreira Gomes 
Secretário Regional para a Segurança e Proteção Civil 
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8. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

A comunicação é verdadeiramente um elemento fundamental ao nosso desenvolvimento e por isso 

mesmo, torna-se essencial compreender quais as melhores formas de a podermos por em prática. Ela é 

capaz de nos ligar aos nossos semelhantes através de mecanismos elaborados, de imagens ou até de uma 

simples narrativa. É também através dela, a comunicação, que conseguimos aprender e evoluir, pois 

permite a integração e disponibilização de conteúdos entre os nossos agrupamentos, na região ou mesmo 

a nível nacional e internacional.  

A Secretaria Regional para a Comunicação e Imagem pretende continuar a ser parte integrante do 

desenvolvimento do Escutismo na nossa região, apostando na informação e na partilha de conteúdos, cada 

vez mais importantes no desenvolvimento das atividades, assim como na difusão do CNE pelas novas 

gerações.  

Do mesmo modo, pretendemos disponibilizar informação da forma mais completa sobre as atividades da 

Região e dos Agrupamentos, chegando a outras regiões, a outros escuteiros e todos aqueles que, de alguma 

forma, gostam e seguem o Corpo Nacional de Escutas.  

O nosso portal web continuará a ser o órgão oficial de comunicação entre a Junta Regional e os seus 

Agrupamentos, sendo este o principal foco do nosso trabalho, complementando-o com as redes sociais, 

newsletters e demais mecanismos comunicacionais. 

Ao longo deste Ano Escutista pretendemos:  

 

 Continuar a dinamizar o portal regional, centralizando e atualizando todas as informações 

relevantes; 

 Prosseguir com a dinamização das páginas e grupos regionais nas redes sociais, de forma 

séria e seletiva sendo estas, plataformas auxiliares aos órgãos oficiais da JR; 

 Difundir e disponibilizar todas as informações, documentos e avisos relativos ao ACAREG 

2020; 

 Promover a cobertura completa do ACAREG 2020 através de vídeo e imagem; 

 Apostar numa vertente gráfica mais moderna e apelativa; 

 Prestar assistência aos agrupamentos nas vertentes relacionadas com o servidor de email’s 

e da plataforma Google APPS; 

 Continuar a auxiliar os Agrupamentos na gestão da informação e documentos na 

plataforma SIIE; 

 Continuar a aposta na transmissão vídeo das mais importantes cerimónias e ações 

promovidas pelas JR. 
 

João Lima de Abreu 
Secretário Regional para a Comunicação e Imagem 
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ANEXO 1 - CALENDARIZAÇÃO 2019-2020 
 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 
   

OUTUBRO, 2019     

4 Dia de S. Francisco de Assis Lobitos Nacional 

12 Abertura do Ano Escutista (Reboreda, V. N. Cerveira) Todos os Escuteiros da Região Regional 

12 e 13 DRAVIM Caminheiros Nacional / DRAVE 

Lançamento do ACAREG 2020 

18 a 20 Jota/Joti Escuteiros Mundial / Região PCB 

26 e 27 ENFORMA (Viana do Castelo) Dirigentes Nacional / V. Castelo 

26 e 27 Mercado Internacional Todas as secções Nacional / Leiria 

   

NOVEMBRO, 2019     

8 a 10 Encontro Nacional Chefes de Agrupamento Chefes de Agrupamento e Adjuntos Nacional / Vagos 

9 e 10 Indaba – “Espiga de Trigo” Equipas Pedagógicas Regional 

16 e 17 Atividade Regional de Guias e Sub-Guias da II Secção Exploradores (Guias e Sub-Guias) Regional 

23 Atividade Regional da I Secção Lobitos Regional 

29 Reunião Junta Regional / Agrupamentos 
Chefes de Agrupamento / Tesoureiros 

e Secretários 
Sede Regional 

 Conselho Nacional de Representantes 
Representantes do Conselho 

Nacional 
Fátima 

30 a 01 Dez. IPE - Iniciação à Pedagogia Escutista Candidatos a Dirigentes (PIF 2019) Regional 

30 a 01 Dez. 4x4: Para uma Fé todo o terreno (1ª Sessão) IV secção/Candidatos e Dirigentes Nacional / Fátima 

30 a 01 Dez. Banco Alimentar Todas as secções Nacional 

   

DEZEMBRO, 2019     

15 Luz da Paz de Belém - Nacional Todas as secções Nacional / Santarém 

16 Luz da Paz de Belém - Regional Toda a Região Regional 

27 a 29 Raid Regional da IV Secção Caminheiros Regional 

    

JANEIRO, 2020     

11 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

12 
Eleições Nacionais 
Junta Central e Conselho Fiscal Nacional 

Dirigentes e Caminheiros Nacional 

19 Tecoree Regional Pioneiros Regional 

25 Dia de São Paulo, Patrono dos Caminheiros Caminheiros Nacional 

25 CPI (Curso de Preparação Internacional) Dirigentes Regional 

31 Café às Sextas – Formação SIIE / SIC Caminheiros e Dirigentes Regional 

    
    
    
    



 

 

 

 

 

16. 

Plano de Atividades e Orçamento . 2019-2020 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 
   

FEVEREIRO, 2020     

1 e 2 1ª Sessão da Formação Geral de Pedagogia Escutista Candidatos a Dirigentes (PIF 2018 B) Regional 

1 e 2 4x4: Para uma Fé todo o terreno (2ª Sessão) IV secção/Candidatos e Dirigentes Nacional / Fátima 

1 Reunião com Tutores Locais de Formação 
Todos os Tutores de Agrupamentos 
que vão ter Candidatos a Dirigentes 
no PIF 2019 

Regional 

15 ERGUIAS - Encontro Regional de Guias Guias e Sub-Guias das Secções Regional 

22 Dia de BP Escuteiros Mundial 

22 Tomada de Posse Junta Central Escuteiros Nacional 

29 Formação – “Escutismo Movimento Seguro” Dirigentes Regional 

   
MARÇO, 2020     

6 a 8 Cenáculo Regional Caminheiros Regional 

14 Enriquecimento (Módulos de Formação Obrigatórios) Candidatos a Dirigentes (PIF 2018 B) Regional 

 Comité Nacional Pedagógico Secretários Regionais Pedagógicos Nacional 

 Ephatá  Caminheiros Nacional / DRAVE 

28 “Hora do Planeta” Todos os Escuteiros Mundial 

27 a 29 Atividade de Serviço – “Servir Viana” Caminheiros Regional 

   

ABRIL, 2020     

4 a 7 Tecoree Nacional Pioneiros Nacional 

 Travessia Dirigentes Nacional 

 
2.º Encontro do 18.º Ciclo do Cenáculo 
Nacional 

Caminheiros Nacional 

12 Páscoa 

18 Enriquecimento (Módulos de Formação Optativos) Candidatos a Dirigentes (PIF 2018 B) Regional 

18 e 19 Curso de educadores – Tronco Específico 2ª e 4ª secções Chefes de Unidade 2ª e 4ª Secções Regional 

23 Dia de São Jorge, Patrono dos Escuteiros Todos os Escuteiros Nacional 

   

MAIO, 2020     

16 e 17 Encontro Nacional de Guias Guias e Sub-Guias das Secções Nacional / Braga 

22 Reunião Junta Regional / Agrupamentos 
Chefes de Agrupamento / 
Tesoureiros e Secretários 

Sede Regional 

27 97º Aniversário da Fundação Nacional do CNE Todos os Escuteiros Nacional 

29 e 30 48 horas Voluntariado Todos os Escuteiros Nacional 

29 a 31 
2ª Sessão da Formação Geral de Pedagogia Escutista em 
regime de Acampamento 

Candidatos a Dirigentes (PIF 2018 B) 
Campo Escutista do Agr.537 
do Castelo do Neiva 

29 a 31 
Curso de educadores – Formação Complementar Técnica 
2ª e 4ª secções 

Chefes de Unidade 2ª e 4ª secções 
Campo Escutista do Agr.537 

do Castelo do Neiva 

30 e 31 Viana Jovem – “Campus da …” Diocese de Viana do Castelo Centro Paulo VI 
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DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 
   

JUNHO, 2020 

Preparação do Plano e Orçamento Regional 2021 

 Banco Alimentar Todas as Secções Nacional 

27 Encontro Inicial para Chefes de Agrupamento 
Chefes de Agrupamentos que vão ter 

Candidatos a Dirigentes no PIF 2020 
Regional 

27 Encontro Inicial para Tutores Locais de Formação 
Tutores de Agrupamentos que vão ter 

Candidatos a Dirigentes no PIF 2020 
Regional 

29 Dia de S. Pedro – Patrono dos Pioneiros Pioneiros Nacional 

   

JULHO, 2020 

4 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

 Talitha Kum Caminheiros Nacional / DRAVE 

25 Dia de S. Tiago – Patrono dos Exploradores Exploradores Nacional 

27 a 6 Agosto EuroJam - Polónia Pioneiros Internacional 

   

AGOSTO, 2020 

12 a 16 ACAREG – Viana do Castelo Todas as Secções Regional 

Lançamento da Atividade Internacional da IV Secção 

11 a 17 Sol a Sol Caminheiros Nacional / DRAVE 

29 Férias de Campo (Abertura) Caminheiros Regional 

   

SETEMBRO, 2020 

 Comité Nacional Pedagógico Secretários Regionais Pedagógicos Nacional 

 Portuguese Work Party Caminheiros  

26 Encontro Inicial de Candidatos a Dirigentes 
Candidatos a Dirigentes  

(PIF- Percurso Inicial de Formação 2020) 
Regional 
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO PARA 2019-2020 

 

 
 

ALERTA:  

Os Agrupamentos da Região receberam a versão integral deste Plano  

de Atividades e Orçamento, através do seu email.  

Caso pretenda consultar este documento na íntegra, por favor contacte a  

Direção do seu Agrupamento (Região de Viana do Castelo) ou a Junta  

Regional através do email: info.vianadocastelo@escutismo.pt 


