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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Regional e Orçamento para 2021/2022 continua a orientar-se pelos objetivos estratégicos 

definidos para o triénio, que agora finda com o mandato da Junta Regional de Viana do Castelo. Embora 

sendo um documento para o novo ano escutista, contempla as atividades de formação para este horizonte 

temporal e apenas as atividades previstas para o período de Outubro a Dezembro de 2021. 

Permanece a nossa determinação em alinharmos o nosso plano com o plano nacional do CNE, em 

coerência com o compromisso que reflete uma ideia simples, mas simultaneamente “exigente e cheia de 

intencionalidade i”: Ser, Agir e Saber. 

Neste ano relembramos “os primeiros passos da construção do escutismo Católico, elemento fundamental 

na criação do CNE”. É o tempo de agir, inspirados pela figura do Pe. Jacques Sevin, para nos deixarmos 

contagiar pela inquieta vontade de construir, de colocar-se a caminho, tal como Maria partiu 

apressadamente ii. 

Nas linhas de ação do escutismo na Região de Viana do Castelo para 2021/2022 pontifica a dinamização 

do Centro de Formação Escutista Regional; concretamente, com os trabalhos de valorização do campo de 

formação anexo a este empreendimento, que concluímos e inauguramos em julho de 2021, de forma a 

colocá-lo ao serviço do escutismo e da Região. 

No cerne do nosso trabalho, continuamos a privilegiar a qualificação dos nossos dirigentes – com os 

percursos de formação inicial e de formação contínua – como alavanca fundamental ao trabalho 

pedagógico nas Unidades e Agrupamentos, de forma a elevar a nossa resposta educativa às crianças e 

jovens que nos são confiados. 

Paralelamente, apostamos na realização de grandes atividades regionais, com a Abertura do Ano Escutista 

2021/2022, associando-nos às comemorações do 50.º aniversário do Agrupamento N.º 348, da Meadela, 

dentro das limitações impostas pela pandemia, qual centelha que anima a melhoria da aplicação do 

programa educativo do CNE. 

Outras iniciativas estão em ebulição, designadamente, as que convergem para a preparação e participação 

em atividades nacionais como o Acampamento Nacional (ACANAC 2022) e as Jornadas Mundiais da 

Juventude de 2023. Todas elas apelam à mobilização dos nossos escuteiros e ao seu envolvimento na 

comunidade, afirmando-nos como agentes de mudança e portadores de esperança no futuro. 

Manuel António Azevedo Vitorino 
Chefe Regional 

 
i (CNE. 2020, p.7) 
ii Idem 
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2. TEMA INTEGRADOR 

Agir 

O tema integrador para 2021/2022, desafia-nos a afirmar a nossa intenção educativa. No Plano Nacional 

2020-2023 (p.7), afirma-se que Ser, Agir e Saber “são três palavras que integram um texto que se chama 

«Educamos. Para quê?», onde se afirma que o CNE quer, através do método escutista, ajudar a construir 

cidadãos, do hoje – já e agora – e não apenas do amanhã. 

Capazes de ser, a cada dia, mais fiéis, a si mesmos, às suas convicções, causas e valores. Deste modo, 

podem decidir agir na construção da sua comunidade, da Igreja e do mundo. E que se alimentem do 

conhecimento e da experiência, do saber que dá raízes e sustentação às ações que abrem ao futuro. A 

ordem pela qual cada uma das palavras figura não é o mais importante, dado que as valorizamos em 

conjunto e não de forma sequencial (e muito menos anual – não queremos que num ano se trabalhe apenas 

o ser, descurando o saber e o agir, nem qualquer uma das outras opções). Encaremo-las como pernas de 

um tripé que só se sustenta com a força da sua vivência quotidiana.” 

Neste sentido, a figura do Pe. Jacques Sevin impele-nos a agir, para transformarmos o mundo com 

audácia, dando testemunho dos valores que professamos, da pertença à grande fraternidade escutista e do 

verdadeiro espírito de serviço. 

 

Manuel António Azevedo Vitorino 
Chefe Regional 
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O padre Jacques Sevin nasceu a 7 de dezembro de 1882, em Lille (França). 

Morreu em Boran-sur-Oise (França) a 19 de julho de 1951. 

É um dos fundadores do Escutismo Católico, do qual o CNE adotou as 

formulações da Lei e da Promessa e muitos cânticos e orações. A sua 

audácia em conhecer bem o Método Escutista e o seu fundador – Baden-

Powell – e reinterpretá-lo à luz da fé professada pela Igreja Católica, 

enriquecendo a prática escutista com uma perspetiva espiritual do 

acampamento e do caminho, muito contribuiu para enraizar em 

profundidade o que podemos chamar de “espírito escutista”. O próprio 

Baden Powell disse que a proposta escutista de Jacques Sevin é «a melhor realização do seu pensamento». 

Em ano de preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal e de realização da primeira 

atividade do nosso centenário, queremos agir na transformação do mundo, com a força do método 

escutista, e em fraternidade com todos os jovens. 

A cruz de Jerusalém, símbolo escolhido para o ano 2021-2022, é uma cruz muito antiga, com mais de 900 

anos de história. Lembra-nos que, tal como os cruzados, precisamos de agir, servindo, com a firmeza que 

os valores do CNE constroem em nós. 

Esta cruz, que foi proposta por Jacques Sevin e adotada pela Conferência Internacional Católica do 

Escutismo, liga-nos também a todos os escuteiros do mundo inteiro que vivem o Escutismo Católico. 

A palavra agir impele, em conjunto com o ser e o saber, a assumirmos o escuteiro como um jovem 

motivado para a ação, a Boa Ação! Não se concebe uma vivência escutista plena e rica sem Boa Ação, 

sem Serviço, que, como dizemos neste ano, é o Amor em ação. 

 

Fonte: CNE. 2020. Plano Plano Trienal 2020-2023, p. 10 
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3. FORMAÇÃO 
 

A Equipa Regional de Formação dará prioridade para o ano de 2021/2022 aos seguintes Objetivos 

estratégicos: 

 

 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  

 Percursos Iniciais de Formação (Conclusão do PIF 2018B e 2019) 

 IPE (Iniciação à Pedagogia Escutista) para candidatos a Dirigentes do PIF 2021 

 Curso de Educadores (2ª e 4ª secções) 

 Medidas de Autoproteção 

 Escutismo Movimento Seguro 

 

 

 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; 

 

 

 Dotar a Região de um Centro de Formação Escutista: 

 Realizar as obras de construção civil; 

 Equipar o referido Campo de Infraestruturas e Recursos Materiais necessários à 

realização de ações de formação e animação pedagógica em campo; 

 Iniciar atividades no Campo de Formação Escutista; 
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3.1 Calendarização das Ações de Formação Regional para 2021/2022 
 

 
 

 PIF 2018 B - Iniciado em Dezembro de 2018 / Terminará em Outubro de 2021 

 PIF 2019 - Iniciado em Dezembro de 2019 / Terminará em Outubro de 2021 

 PIF 2021 - Inicia em Novembro de 2021 / Terminará em Junho de 2023 

 
Vítor Lopes de Lima 

Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos 
 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS LOCAL 

OUTUBRO, 2021     

8, 9 e 10 
2ª Sessão da Formação Geral de 
Pedagogia Escutista em regime de 
Acampamento 

Candidatos a Dirigentes (PIF 2018 B) /  
Candidatos a Dirigentes (PIF 2019) 

Campo Escutista 
do Agrupamento 

do Castelo do 
Neiva 

NOVEMBRO, 2021     

13 Medidas de Auto Proteção 
Chefes de Agrupamento, Delegados e 
Subdelegados da Proteção Civil dos 
Agrupamentos 

Centro de 
Formação 
Escutista 

27 e 28 IPE - Iniciação à Pedagogia Escutista Candidatos a Dirigentes (PIF 2021) 
Centro de 
Formação 
Escutista 

FEVEREIRO, 2022     

12 Escutismo Movimento Seguro  Dirigentes 
Centro de 
Formação 
Escutista 

MARÇO, 2022     

 
26 e 27 

 

Curso de educadores 
Tronco Específico: 2ª e 4ª secções 

Chefes de Unidade 2ª e 4ª Secções 
Centro de 
Formação 
Escutista 

MAIO, 2022     

27, 28 e 29  
Curso de educadores 
Tronco Específico - 2ª e 4ª secções 
em Regime de Acampamento 

Chefes de Unidade 2ª e 4ª Secções 

Campo Escutista 
do Agrupamento 

do Castelo do 
Neiva 

JUNHO, 2022     

25 
Encontro Inicial para Chefes de 
Agrupamento 

Chefes de Agrupamentos que vão ter 
Candidatos a Dirigentes no PIF 2022 

Centro de 
Formação 
Escutista 

25 
Encontro Inicial para Tutores Locais 
de Formação 

Tutores de Agrupamentos que vão ter 
Candidatos a Dirigentes no PIF 2022 

Centro de 
Formação 
Escutista 

SETEMBRO, 2022     

24 
Encontro Inicial de Candidatos a 
Dirigentes 

Candidatos a Dirigentes  
(PIF- Percurso Inicial de Formação 2021) 

Centro de 
Formação 
Escutista 
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4. GESTÃO FINANCEIRA 
 

A Junta regional apresenta um orçamento só para o último trimestre de 2021, sendo o termino do mandato 

em 31 de dezembro de 2021. Depois de um ano de muito esforço orçamental com a construção do centro 

de formação e sede regional e com uma pandemia a provar um confinamento geral, vemos este último 

trimestre de 2021 com muita esperança que todo voltará ao normal. 

Neste orçamento temos como principais receitas a campanha do calendário que esperamos que tenha uma 

grande adesão dos agrupamentos; os subsídios tanto estatais com de particulares; as vendas do DMF. Nas 

despesas destacam-se os investimentos no futuro campo escutista e mobiliário para o centro de formação 

e sede regional. 

 

ANEXO 1 - ORÇAMENTO (de Outubro a Dezembro de 2021) 

 
DESCRIÇÃO DESPESAS RECEITAS SALDO NOTAS 

     

Quotização 120,00 € 120,00 € 0,00 €  

Seguros 120,00 € 120,00 €    

 

Calendários 5.100,00 € 9.250,00 € 4.150,00 €  

Calendários 5.100,00 € 8.250,00 €   

Premio pela compra dos 6000 calendários   1.000,00 €   

 

Subsídios  8.437,50 € 8.437,50 €  

PAJ  437,00 €   

Apoios externos  3.000,00 €   

Câmara Municipal - Apoio regular  5.000,00 €   
 

Atividades 1.210,00 € 2.400,00 € 1.190,00 €  

Abertura do Ano Escutista 960,00 € 2.400,00 €   

Encontro Nacional Observadores Cenáculo 150,00 €     

Luz Paz de Belém 100,00 €     

 

Formação 1.430,00 € 1.540,00 € 110,00 €  

PIF 2018b / PIF 2019 1.000,00 € 1.200,00 €   

IPE (Iniciação da Pedagogia Escutista) 200,00 € 240,00 €   

Formação – Medidas de Auto-Proteção 80,00 € 100,00 €   

Despesas gerais 150,00 €    
 

Funcionamento 670,00 €   -670,00 €  

Despesas gerais com sede regional 250,00 €    

Despesas administrativas 150,00 €    

Despesas com o pessoal 150,00 €    

Despesas de transporte 120,00 €    

 
 



 

 

 

 

 

9. 

Plano de Atividades e Orçamento 
De Outubro a Dezembro de 2021 

Financeiras 10,00 € 0,00 € -10,00 €  

Despesas bancarias 10,00 €    

Juros de depósitos a prazo  0,00€   
     

Investimentos 15.000,00 €   -15.000,00 €  

Campo Escutista 10.000,00 €    

Mobiliário 5.000,00 €    

DMF 13.170,00 € 15.000,00 € 1.830,00 € A 
 

Total   37,50 €  

 

 

 

 

NOTA A – Depósito de Material e Fardamento Regional 

 
DESCRIÇÃO DESPESAS RECEITAS 

   

Custos das mercadorias vendidas 12.500,00 €  

Eletricidade 40,00 €  

Água 30,00 €  

Material de Escritório 50,00 €  

Comunicações 60,00 €  

Transporte de mercadorias 20,00 €  

Limpeza, Higiene e Conforto 20,00 €  

Custo com o Pessoal 450,00 €  

Vendas  15.000,00 € 

TOTAL 13.170,00 € 15.000,00€ 

RESULTADO DO DMF 1.830,00 € 

 

 

 
Adelino Ezequiel da Silva Miranda 

Secretário Regional para a Gestão Financeira 
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5. ATIVIDADES 

 

CALENDARIZAÇÃO (de Outubro a Dezembro de 2021) 
 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

   
OUTUBRO, 2021     

15 a 17 Jota/Joti Todos os Escuteiros Mundial 

16 Abertura do Ano Escutista Todos os Escuteiros da Região Regional 

    

DEZEMBRO, 2021     

12 Luz da Paz de Belém - Nacional Todas as secções Nacional 

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

 

 


