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1. INTRODUÇÃO 
«Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias». 

Carlo Maria Acutis 

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

de 2020/2021, e decorre da operacionalização dos objetivos estratégicos apresentados para o triénio 

2019/2021, em sintonia com o mandato da Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas de Viana do 

Castelo, que se reiteram: 

 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. 

O primeiro objetivo está em fase de concretização, com o bom desenvolvimento dos trabalhos de forma 

a permitir a conclusão da obra em finais de 2020/ início de 2021. Por isso, importa continuarmos o nosso 

esforço de mobilização de recursos internos e externos, que permitam financiar a parte final deste 

empreendimento, e por fim, colocá-lo ao serviço do escutismo e da Região. 

As limitações impostas pela pandemia do SARS COVID-19, impediram a realização das nossas 

atividades, que pretendemos concretizar, durante este novo ano escutista, em particular o Acampamento 

Regional – ACAREG 2021, que será o culminar de todo o trabalho deste novo ano escutista. 

No cerne do nosso trabalho, continuamos a privilegiar a formação dos dirigentes – formação inicial e 

formação contínua – como alavanca fundamental ao trabalho pedagógico nas Unidades e Agrupamentos, 

de forma a elevar a nossa resposta educativa qualificada às crianças e jovens que nos são confiados. 
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Paralelamente, a aposta na realização de grandes atividades regionais fornece a centelha que anima a 

melhoria da aplicação do programa educativo do CNE. 

Este binómio – qualificação e pedagogia em prática – alimenta uma abertura crescente da célula local da 

Unidade/Agrupamento às dimensões regional, nacional e internacional, ajudando cada membro do CNE 

a identificar e afirmar o escutismo como movimento promotor da paz e da tolerância entre as culturas e 

os povos do mundo. 

Nesta ano escutista , somos desafiados a reafirmar os valores e finalidades educativas do escutismo e do 

CNE, em particular, como escola de educação não formal, inspirada no método escutista proposto por 

Baden-Powell, refrescado pelo conhecimento pedagógico que a ciência nos trás, e iluminado pelo 

Evangelho de Jesus Cristo, com elementos fantásticos para continuar a ser uma proposta educativa 

aliciante para as crianças e jovens do século XXI, através dessa redescoberta permanente da simplicidade 

do jogo escutista. 

Inspirados pela figura do ano, um jovem do nosso tempo, Carlo Acutis1, que se tornou para muito jovens 

o exemplo de como é possível viver a fé, e que«(…) não conseguia entender por que os estádios para os 

concertos estavam cheios de gente e as igrejas, por sua vez, vazias. Sempre repetia: “Precisam 

entender”»2.  

É a partir desse entendimento que Acutis aludia, que colocamos os dons que Deus nos concedeu, ao 

serviço dos outros e do bem comum, desenvolvendo novas competências, que também nos ajudam a 

realizar como pessoas, únicas, originais e não meras fotocópias. 

Este Plano de Atividades e Orçamento está concebido para a realização de muitas acções, que exigem 

colaboração entre os vários níveis da Região, para que aquilo que aqui enunciamos possa frutificar na 

vida das crianças, jovens e dirigentes, e em última instância nos torne mais conscientes do Ser, para que 

conjuntamente com o Agir e o Saber, possamos impulsionar a vivência dos valores do escutismo nas 

comunidades onde estamos inseridos e a sermos mediadores do Evangelho e testemunhas de Cristo, em 

todos os ambientes, que ajudaremos a transformar. Só assim seremos portadores de esperança no futuro, 

num tempo de incerteza e de medos. 

 

Manuel António Azevedo Vitorino 
Chefe Regional 

 

                                                 
1 Será beatificado a 10/10/2020, na Basílica Superior de São Francisco, em Assis, Itália. 

2 Cfr. https://portugues.clonline.org/not%C3%ADcias/igreja/2018/08/31/carlo-acutis-basta-elevar-o-olhar 
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2. TEMA INTEGRADOR 

Ser 

A vida de Carlos Acutis é uma inspiração para os jovens do nosso tempo. Sociologicamente igual aos seus 

colegas de escola, tinha um carácter forte e decisivo, que preferia o original à fotocópia. Tolerante e 

amigo de todos, como deve ser um verdadeiro escuteiro. É a prova de que é possível gostar do desporto, 

da informática, dos jogos eletrónicos e viver plenamente a sua fé, alimentada pela eucaristia e o serviço 

aos mais necessitados. 

A sua mãe, Antónia Acutis, ouviu de muitas pessoas: «Senhora, seu filho é especial». E a razão de ser um 

jovem especial é que era amigo de Jesus. “Estar sempre com Jesus, este é o meu projecto de vida3”- dizia. 

Gostava de entrar nas igrejas para orar, lia a vida dos santos e a Bíblia. Participava diariamente na 

eucaristia e no final ficava em adoração. Convidava os colegas para irem à missa com ele. Referia que a 

“Eucaristia é minha estrada até o Céu”. (op. cit). 

O texto do Plano Anual 2020/2021 do nível nacional do CNE, relembra-nos não apenas os traços do 

carácter do jovem Acutis mas também o símbolo – o computador – ferramenta da “Educação 4.0” em que 

todos imergimos, ainda mais intensamente, em tempo de pandemia, e da necessidade de nos adaptarmos 

ao novo contexto da educação de crianças e jovens. 

Nesta missão educativa, devemos privilegiar o Ser (o Carácter4), pois é esta dimensão que dá coerência 

ao Agir (Fazer) e ao Saber (Conhecimento). É por esta via que ajudamos cada criança/jovem a preferir o 

original à fotocópia, num mundo, que paradoxalmente, enfatiza a individualidade mas que uniformiza 

comportamentos e estilos de vida para impor padrões de consumo e formas de pensar orientadas pelo 

politicamente correcto, que tendem a impedir, por exemplo, o exercício efetivo da liberdade de expressão 

e as manifestações públicas da fé. 

É neste contexto, que o testemunho evangélico de Carlos Acutis constitui um estímulo para os jovens e 

uma interpelação ao nosso trabalho de Dirigentes, para que a nosso papel educativo junto dos mais novos 

seja incisivo e eficaz. 

Manuel António Azevedo Vitorino 
Chefe Regional 

                                                 
3 Cfr. http://carloacutis.com/pt/association/presentazione 

4 “Não deixes a técnica sobrepor-se à moral. O desembaraço em campo, a arte do explorador, o campismo, as expedições, as boas acções, os 

Jamborees, a camaradagem, tudo isso são meios, não o fim de a atingir. O fim é o carácter - carácter com um propósito. E esse propósito é que a 

próxima geração seja dotada de bom senso num mundo insensato, e desenvolva a mais elevada concretização do Serviço, que é o serviço activo do 

Amor e do Dever para com Deus e o próximo.” 

BP – O Rasto do Fundador, p.46 
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Fonte: CNE – Plano Anual 2020/2021, p. 04 
 
 

Carlo Maria Acutis nasceu em Londres a 3 de maio de 1991 e morreu a 12 de 

outubro de 2006, aos 15 anos de idade, de uma leucemia fulminante. 

Apaixonado pelo desporto, pela playstation e pela informática... e, também, 

pela relação com Deus, que alimentava todos os dias através da oração e dos 

sacramentos. 

Assim se refere o Papa Francisco a Carlo: «Ele sabia muito bem que os mecanismos da comunicação, da publicidade 

e das redes sociais podem ser utilizados para nos transformar em seres adormecidos, dependentes do consumo e das 

novidades que podemos comprar, obcecados pelo tempo livre, fechados na negatividade. [Carlo] Via que muitos 

jovens, embora parecendo diferentes, na realidade acabam por ser iguais a todos os outros, correndo atrás daquilo que 

lhes impõem os poderosos através dos mecanismos de consumo e de atordoamento. 

Desse modo, não deixam brotar os dons que o Senhor lhes concedeu, não oferecem a este mundo essas capacidades 

tão pessoais e únicas que Deus semeou em cada um. É por isso, dizia Carlo, que «todos nascem como originais, mas 

muitos morrem como fotocópias». 

Não permitas que isso te aconteça» (Christus vivit, 105-106) Com Carlo Acutis queremos ser originais, inteiros em 

todas as dimensões da vida! 

O computador, que funcionará como símbolo, lembra-nos a necessidade de valorizarmos o contexto em que as nossas 

crianças e os nossos jovens se movem, adaptando a nossa ação a esse contexto. 

Ajuda-nos, também, a compreender que a tecnologia pode –deve – ser um potente veículo de comunicação e de 

aprendizagem, de formação de valores e de dinamização da ação! 

A palavra ser leva-nos, tal como dissemos atrás, para a dimensão educativa, que, para além do agir e do saber, 

impulsiona os valores a partir do interior de cada um dos nossos escuteiros. 
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3. FORMAÇÃO 
 

A Equipa Regional de Formação dará prioridade para o ano de 2020/2021 aos seguintes Objetivos 

estratégicos: 

a) Promover a Qualificação dos Recursos Adultos dos Agrupamentos: 

Realizar as seguintes ações de formação entre outras: 

 Encontro Inicial para Chefes de Agrupamento; 

 Encontro Inicial para Tutores Locais de Formação; 

 Encontro Inicial de Candidatos a Dirigentes; 

 IPE (iniciação à Pedagogia Escutista) para candidatos a Dirigentes do PIF 2020; 

 Concluir o Estágio do Curso de Educadores (1ª e 3ª secções); 

 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; 

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

(Percurso Individual de Formação) 2019; 

 Módulos de Enriquecimento para candidatos a Dirigentes do PIF 2019; 

 

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: 

 Concluir as obras de construção civil; 

 Equipar o referido Centro de Infraestruturas e Recursos Materiais necessários à realização 

de ações de formação e animação pedagógica; 

 Inaugurar o Centro de Formação Escutista; 

 Realizar ações de formação no Centro de Formação Escutista. 

 
 

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

Para o ano escutista 2020-2021, 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. 

Sabemos que nos esperam diversos desafios, principalmente depois do Ano Escuta difícil que acabámos 

de viver. Muitos sonhos, projetos e planos foram adiados, na incerteza que nos rodeia. Mantemo-nos 

alerta, mas não nos falta fé, e confiança, na sua retoma. 

 

Nesta missão, enquanto escuteiros católicos, somos desafiados a agir, fazendo a diferença, pois “Todos podemos 

colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, 

iniciativas e capacidades.” [p.14].  

Partindo da narrativa bíblica da criação do mundo, viveremos um imaginário fantástico, de transformação 

individual e coletiva, como guardiões da vida, nas suas diferentes dimensões, e agentes de transformação da 

sociedade, numa missão para ajudarmos a salvar o planeta Terra.  

 

Por isso, durante este novo ano escutista relançaremos a jornada iniciada em Outubro do ano passado com o Jogo 

do ACAREG Missão Planeta Terra propomos-vos viver três grandes desafios: i) o ambiente, ii) a relação com a 

comunidade, iii) a técnica escutista. Desafia-te e Faz a diferença! 

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

estratégicos para 2020/2021: 

 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; 

 Apoiar a ação pedagógica local; 

  Reforçar o envolvimento dos jovens na perspetiva consultiva da Região; 

 Dinamizar momentos formativos com Chefes de Unidade para a disseminação do Sistema 

de progresso. 

 
«O mais impressionante do Escutismo não é o programa, mas sim o método. 

Como processo sistemático de levar os rapazes a fazer o que é bom e incutir-lhes bons hábitos, é quase ideal.» Baden-Powel 
 
 

Ricardo Rego 
Secretário Regional para as Grandes Atividades 
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5. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Não diferente dos anos anteriores a continuidade do trabalho feito será a aposta desta secretaria, 

simplificação, respostas rápidas aos agrupamentos e a todos os associados da nossa Região, contando 

sempre com a colaboração de todos. 

Para o ano de 2020/2021 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; 

 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.  

A Junta regional durante o período de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021 pretende finalizar 

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 2021. (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 

de campismo que estamos a apostar, a relação preço qualidade é muito boa e todo o resultado o DMF é 

para bem da Região. 



 

 

 

 

 

11. 

Plano de Atividades e Orçamento . 2020-2021 

Que o próximo ano escutista (1 de outubro 2020 a 30 de Setembro 2021) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico “Receitas efetivas previstas para 2020/2021” identifica as fontes de financiamento da Junta 

Regional onde, 42% das receitas efetivas vem das Quotizações. Um dos grandes objetivos para este ano 

é subir a percentagem da categoria do DMF e da campanha do calendário. 

 

 
Adelino Ezequiel da Silva Miranda 

Secretário Regional para a Gestão Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas efetivas previstas para 2020/2021 Receitas efetivas previstas para 2020/2021 
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7. SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 

 
 

A Proteção Civil do CNE compreende as atividades desenvolvidas pelo Departamento Nacional e 

Regional de Segurança e Proteção Civil, aos quais se juntam todos os Agrupamentos, com a finalidade de 

prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidentes e catástrofes, atenuando os seus efeitos, assim 

como, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo. 

O Departamento Nacional e Regional de Segurança e Proteção Civil são estruturas coordenadas para a 

execução de ações no âmbito da Proteção Civil em cada um dos níveis, colaborando com as diversas 

estruturas nacionais e distritais. 

Nesta perspetiva, os Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas desempenham um papel fulcral nas 

ações descritas, colaborando de forma essencial com todo sistema de Proteção Civil. 

 A Secretaria Regional para a Segurança e Proteção Civil pretende, para o Ano Escutista 

2020/2021, ainda que condicionados pela situação de Pandemia que vivemos, assegurar:   

 A capacitação dos delegados da Proteção Civil dos Agrupamentos nas várias áreas de 

atuação;  

 A realização de ações de formação sobre a execução de planos de segurança;   

 A realização de uma sessão de esclarecimentos com o responsável do Departamento 

Nacional de Proteção Civil; 

 Manter contactos regulares com os delegados da Proteção Civil dos Agrupamentos, 

partilhando informações pertinentes para o desempenho das suas funções; 

 Motivar a presença em ações de formação para a aquisição de conhecimentos fundamentais 

nas atividades escutistas; 

 Proporcionar a realização do Curso de Socorrismo para os Dirigentes da Região;  

 

“Vigilante da Natureza - Aquele que vigia a terra (a vida em campo)” – Este será um dos desafios que 

pretendemos lançar à Região, a crescente presença e colaboração para tornar a Floresta Portuguesa cada 

vez mais saudável.  

 
 
 
 

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

A politica de comunicação da Junta Regional de Viana do Castelo, deve assumir uma relação, interna e 

externa, fiel aos seus princípios e à sua história, fomentando a divulgação, o conhecimento e a notoriedade 

ao serviço do seu futuro. O Escutismo praticado nos agrupamentos da nossa Região deverá ser visto como 

o melhor que temos para mostrar, potenciando a adesão de novos associados ao nosso Movimento e ao 

envolvimento de novos adultos voluntários, para o serviço nesta missão educativa. 

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. 

A nível Regional, continuaremos a divulgar todas as atividades e eventos programados no Plano de 

Atividades, refletindo todo o trabalho e envolvimento das várias Equipas responsáveis. 

Continuaremos a apostar na Internet, nas redes sociais e na disponibilização de vídeo e imagens dos 

momentos mais importantes do Ano Escutista. 

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.  

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 

2021; 

 Promover a cobertura completa do ACAREG 2021 através de vídeo e imagem; 

 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 2020-2021 
 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

   
OUTUBRO, 2020     

4 Dia de S. Francisco de Assis Lobitos Nacional 

10 Abertura do Ano Escutista Todos os Escuteiros da Região Regional 

Lançamento do ACAREG 2021 

16 a 18 Jota/Joti Escuteiros Mundial / Região Beja 

23 e 24 Curso Nacional de Proteção Civil IV Secção e Dirigentes Nacional 

24 Tertúlia da II Secção – “Sistema de Progresso” Dirigentes Regional 

23 e 25 Mercado Internacional Todas as secções Nacional 

   

NOVEMBRO, 2020     

7 e 8 Encontro Nacional Cenáculo Observadores e Embaixadores Nacional / Lisboa 

14 Indaba ACAREG 2021 Todas as Equipas do ACAREG 2021 Regional 

14 e 15 Jornadas Nacionais de Radioescutismo IV Secção e Dirigentes Nacional 

20 Reunião Junta Regional / Agrupamentos 
Chefes de Agrupamento / Tesoureiros 

e Secretários 
Regional 

21 e 22 4x4: Para uma Fé todo o terreno (1ª Sessão) IV secção/Candidatos e Dirigentes Nacional / Fátima 

27 a 29 1º Encontro do 19º Ciclo do Cenáculo Nacional IV secção Nacional 

28 e 29 IPE - Iniciação à Pedagogia Escutista Candidatos a Dirigentes (PIF 2020) Regional / Barroselas 

31 Fim do Estágio do Curso de Educadores 2019 Dirigentes da 1ª e 3ª secções Regional 

 Banco Alimentar Todas as secções Nacional 

   

DEZEMBRO, 2020     

12 Tertúlia da IV Secção – “Atividades Internacionais” Caminheiros, Noviços e Dirigentes Regional 

13 Luz da Paz de Belém - Nacional Todas as secções Nacional / Vila Real 

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

    
JANEIRO, 2021     

 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

16 e 17 4x4: Para uma Fé todo o terreno (2ª Sessão) IV secção/Candidatos e Dirigentes Nacional / Fátima 

17 Tecoree Regional Pioneiros Regional 

23 CPI – Curso de Preparação Internacional Dirigentes 
Regional / Centro de 

Formação Escutista  

23 Enriquecimento (Módulos de Formação Optativos) Candidatos a Dirigentes (PIF 2018 B) 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

25 Dia de São Paulo, Patrono dos Caminheiros Caminheiros Nacional 
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DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

   

FEVEREIRO, 2021     

6 e 7 1ª Sessão da Formação Geral de Pedagogia Escutista Candidatos a Dirigentes (PIF 2019) 
Regional / Centro de 
Formação Escutista 

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

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

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

20 e 21 
“Guias ou Empurras”- Atividade Regional Guias 
Exploradores 

Guias da II Secção Regional 

22 Dia de Baden-Powell, Dia do Fundador Escuteiros Mundial 

 Conselho Nacional de Representantes Membros do CNR Nacional / Fátima 

   
MARÇO, 2021     

5 a 7 Cenáculo Regional Caminheiros Regional 

13 Enriquecimento (Módulos de Formação Obrigatórios) Candidatos a Dirigentes (PIF 2019) 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

13 e 14 Comité Nacional Pedagógico Secretários Regionais Pedagógicos Nacional 

19 a 21 
Congresso “Escutismo e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” 
Dirigentes Nacional 

24 a 28 Tecoree Nacional Pioneiros Nacional 

26 a 28 Atividade de Serviço – “Servir Viana” Caminheiros Regional / Valença 

28 “Hora do Planeta” Todos os Escuteiros Mundial 

   

ABRIL, 2021     

3 e 4 Field-Day Todas as Secções Nacional 

4 Páscoa 

9 a 11 
2.º Encontro do 19.º Ciclo do Cenáculo 
Nacional 

Caminheiros Nacional 

10 Enriquecimento (Módulos de Formação Optativos) 
Candidatos a Dirigentes 
(PIF 2018 B + PIF 2019) 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

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

24 São Jorge – Atividade Regional Todas as Secções e Dirigentes Regional 

 AGORA IV Secção Nacional 

 Travessia Dirigentes Nacional 

   

MAIO, 2021     

8 Comité Regional da IV Secção Dirigentes da IV Secção Regional 

8 e 9 ENFORMA 
Formadores e Diretores de 
Formação Nacional / Fátima 

11 a 13 Operação “Serviço ao Santuário” IV Secção e Dirigentes Nacional / Fátima 

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

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

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

27 98º Aniversário da Fundação Nacional do CNE Todos os Escuteiros Nacional 

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

   

JUNHO, 2021 

4 a 6 
2ª Sessão da Formação Geral de Pedagogia Escutista em 
regime de Acampamento 

Candidatos a Dirigentes: PIF 2018 B 
+ PIF 2019 

Campo Escutista do Agr.537 

do Castelo do Neiva 

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

Candidatos a Dirigentes no PIF 2021 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

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

Candidatos a Dirigentes no PIF 2021 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

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

 Peregrinação Diocesana ao Sagrado Coração de Jesus Todos os Escuteiros 
Santa Luzia, Viana do 
Castelo 

 Banco Alimentar Todas as Secções Nacional 

Preparação do Plano e Orçamento Regional 2022 

   

JULHO, 2021 

 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

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

22 a 1 Agosto 16º Moot IV Secção e Dirigentes Internacional / Irlanda 

   

AGOSTO, 2021 

11 a 15 ACAREG – Viana do Castelo Todas as Secções 
Regional  
Arcos de Valdevez 

   

SETEMBRO, 2021 

4 a 7 Férias de Campo IV Secção e Dirigentes Regional 

18 e 19 Dravim IV Secção Nacional / Drave 

25 Encontro Inicial de Candidatos a Dirigentes 
Candidatos a Dirigentes  

(PIF- Percurso Inicial de Formação 2021) 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

25 e 26 Comité Nacional Pedagógico Secretários Regionais Pedagógicos Nacional 
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO PARA 2020-2021 

 

 

 
 

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 


