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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Regional e Orçamento para o ano 2022 que vos apresentamos, é complemento ao plano de 

atividades para o período de outubro a dezembro de 2021, apresentado pela anterior equipa regional e 

aprovado em Conselho Regional. É ainda complemento ao plano anual de formação 2021/2022 que foi 

também apresentado pela anterior equipa regional e aprovado no mesmo Conselho Regional, e será por 

esta nova equipa, cumprido na integra, conforme planeado. Este documento contempla apenas atividades 

para o período de Janeiro a Setembro de 2022 e continua a orientar-se pelos mesmos objetivos 

estratégicos definidos, permanecendo a nossa determinação em alinharmos a nossa planificação ao Plano 

Nacional do CNE, em coerência com o compromisso que reflete uma ideia simples, mas 

simultaneamente “exigente e cheia de intencionalidade” : 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.  

Nas linhas de ação desta “nova” equipa regional, durante os próximos três anos, temos como lema: 

“Fortalecer e Afirmar o Escutismo na região”. Com objetivos bem definidos, alicerçados num 

vasto conjunto de ações, a começar já este ano de 2022, interligadas e concertadas entre as várias 

secretarias regionais, a chefia regional e escutismo local – procuraremos estar mais próximos dos 

Agrupamentos, das suas Direções, dos seus Dirigentes e Escuteiros, ouvindo as suas inquietações, os 

seus problemas e dificuldades e, lado a lado, procuraremos encontrar as respostas necessárias e 

concretas, para que os valores e finalidades educativas do CNE, se afirmem como escola de educação 

não formal na sociedade, em cada uma das paróquias onde já está implantado o nosso Movimento, mas 

também em paróquias e concelhos onde ainda não existe escutismo. Acreditamos que com ajuda da 

Plataforma Projeto Bolota, recentemente lançada pela Junta Central para apoio às estruturas locais, 

conseguiremos atingir este nosso desiderato. 

Relativamente ao Património, área agora criada e elencada ao Chefe Regional Adjunto, podemos 

subdividir em duas vertentes; 1) - Património histórico cultural regional e 2) – Património imobiliário e 

material. Quanto ao 1), neste ano pretendemos realizar uma triagem seletiva de um vasto conjunto de 

objetos e documentos que existem armazenados e encaixotados, de forma a conseguir uma catalogação 

e inventariação de todos eles, podendo depois ficarem à vista de todos. Quanto ao 2), o apetrechamento, 

do Centro de Formação e Sede Regional com o mobiliário e equipamentos necessários ao seu pleno 
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funcionamento, bem como a realização e aprovação de um Regulamento Interno de Funcionamento, 

será um objetivo para estes próximos nove meses, fazendo desta infraestrutura ora criada, um local de 

identificação, de pertença de todos, para potencializar o crescimento e afirmação da Região Escutista, 

no CNE Nacional, no Mundo e na Sociedade.  

Ao nivel da Secretaria de Adultos, que será como sempre foi o cerne do nosso trabalho, daremos azo à 

concretização do Plano anual que já foi aprovado. Continuaremos 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.   

Quanto à Secretaria Pedagógica, talvez a secretaria que mais se reestruturou, apoiaremos e 

proporcionaremos oportunidades pedagógicas aos escuteiros e às equipas de animação das secções, 

trabalhando ainda a dimensão internacional do escutismo. Continuaremos a planear, acompanhar e 

monitorizar a realização das grandes atividades, como: o ERGuias, Atividade Regional de São Jorge, o 

Tecoree, as várias atividades das equipas da IV secção, entre outras, mas sobretudo, queremos preparar 

e organizar o maior contingente regional ao proximo ACANAC, em agosto de 2022.  

Na Secretaria da Gestão Administrativa e Ação Local, o trabalho será constantemente de apoio e 

colaboração às restantes secretarias, aos Agrupamentos e a todos os Dirigentes, fazendo sempre ponte 

com os Serviços Centrais. Terá ainda, em conjunto com as restantes secretarias,  um trabalho exaustivo 

para a concretização do já mencionado arquivo/histórico documental regional, que será criado com a 

digitalização documental. Ao nivel da Ação Local, será feita uma análise e avaliação próxima e presencial, 

e apoiada pela Plataforma do Projeto Bolota, vamos potenciar um aumento do efetivo regional ajudando 

os Agrupamentos a ultrapassar as suas dificuldades na área administrativa. 

Em relação à Secretaria de Gestão Financeira, este será tempo de alguma serenidade e estabilização 

financeira, em que, com os apoios e campanhas “habituais” tais como: quotizações, DMF, PAAJ e 

campanhas protocoladas com o Município de Viana do Castelo, prevemos o cumprimento dos 

investimentos previstos, as atividades programadas e possivelmente, atenuar desde já, alguns débitos 

pendentes com os agrupamentos.  

Ao nivel da Secretaria de Proteção Civil e Ambiente, que superintende o  Departamento Regional de 

Proteção Civil - 1) e o  Departamento Regional de Ambiente - 2), o primeiro (1), ainda sob a 

coordenação do SR – Daniel Gomes e o 2) já sob a coordenação da Dirigente Ana Teresa – que mantem 

as suas funções. Queremos consolidar e dinamizar estes dois departamentos, promovendo uma maior 
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aproximação aos Agrupamentos, insistindo para a necessidade de eleger/nomear os seus representantes 

nestas áreas de atuação, cargos cada vez mais preponderantes e de extrema relevância na preparação e 

organização de todas as atividades escutistas. Ainda no ambito destas áreas, vamos procurar cumprir os 

protocolos que temos estabelecidos com o Municipio de Viana do Castelo, (Vigilância Florestal; Vigilância 

das Prais; e Irradicação de espécies Invasoras), contando sempre com uma forte participação dos 

Agrupamentos, na defesa da nossa casa comum e sustentabilidade do planeta.  

Relativamente à Secretaria da Comunicação e Planeamento, continuaremos a aposta na divulgação dos 

nossos Agrupamentos, no escutismo que diáriamente se constroi a nivel local. Ainda neste plano de 

atividades, com um vasto numero de ações planeadas, promoveremos a uniformização da imagem e dos 

procedimentos diários dos nossos Agrupamentos, procuraremos establecer uma ligação mais próxima 

para que a partilha e a divulgalção das suas atividades, através do portal regional e das restantes 

plataformas, para que, o que de melhor se faz na região, possa ser replicado e difundido pelos outros 

Agrupamentos e Escuteiros. 

Na Assistencia da Fé, com o apoio do Assistente Regional, será nossa aposta uma maior vivência 

espiritual, em todas as iniciativas de âmbito regional, assim como, através da aproximação a todos os 

Assistentes de Agrupamento, nas secções e nos agrupamentos. Procuraremos motivar os nossos 

Dirigentes e Candidatos a Dirigentes, à participação em percursos Nacionais de formação cristá já 

existentes, como “4x4: para uma fé todo o terreno” e o“ADRO”, tornando-os mais capazes de serem 

“o sal da terra e a luz do mundo”, de que nos fala o Evangelho, disponíveis para dar testemunho de um 

verdadeiro “estilo de vida”. 

Por fim, e porque queremos realmente que os nossos Escuteiros se afirmem e que hajam sempre como 

escuteiros onde quer que se encontrem, promoveremos, apoiaremos e incentivaremos à participação 

ou representação  em reuniões, inquéritos e debates, que surjam a nível Nacional, representando-se a 

si próprios mas também representando a nossa Região Escutista, de forma que se sintam cada vez mais 

comprometidos e membros de um único corpo que é o CNE. Todas estas iniciativas, pressupõem o 

empenho e a participação de todos - escuteiros e dirigentes -, tendo em vista o aprofundar da missão e 

vivência dos valores do escutismo nas nossas comunidades, educando crianças e jovens para a vida, com 

esperança sempre renovada na construção de uma sociedade mais humana, justa e fraterna. 

 
Henrique Luís Carvalho Amorim 

⧫ Chefe Regional  
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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 
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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 Trienal 2020-2023, p. 10 
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3. PATRIMÓNIO 

 

“Património (i). Esta bela e muito antiga palavra estava, na origem, ligada às estruturas familiares, económicas 

e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo. Requalificada por diversos adjetivos 

(genético, natural, histórico…) que fizeram dela um conceito ‘nómada’, prossegue hoje em dia um percurso 

diferente e notório. 

Património histórico. A expressão designa um fundo destinado ao usufruto de uma comunidade alargada a 

dimensões planetárias e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que congregam a 

sua pertença comum ao passado:”(ii) 

 

Historicamente, a primeira vez que se começa a dar valor ao património construído e artístico é no 

decorrer da expansão da república romana. Sendo que o antecessor do Património é de facto o 

“colecionismo”. Foi a partir das coleções agregadas pelos Romanos e a deslocação das mesmas para 

Roma que se dá início ao que agora designamos como Património Cultural e Museológico.  

A identidade de um povo ou de uma comunidade está patente no património que possui. A preservação 

e conservação do passado mostra aos presentes o seu percurso ao longo dos tempos.  

É neste sentido que a criação da vertente Patrimonial na Junta Regional, surge com o propósito de 

administrar o legado Regional, a sua história dentro do CNE indo até ao nível local. Todo o Agrupamento 

faz parte integrante da nossa história Regional, os que se encontram ativos e aqueles que por vários 

motivos se encontram na inatividade. E apesar de sermos uma das mais pequenas Regiões no panorama 

escutista nacional e a mais jovem Diocese (1977), possuímos uma vivência Escutista bastante enraizada, 

nascida ainda sob a administração da Região de Braga. Existe na nossa Região muita história e património 

escutista que deve ser protegido, preservado e divulgado para conhecimento de todos. 

Esta tarefa não será propriamente de fácil execução e terá várias ações a serem desenvolvidas ao longo 

do triénio.  

Numa primeira fase, realizar-se-á uma triagem seletiva a todo o património material móvel existente na 

posse da Região, dando prioridade à sua preservação e conservação.  

Numa segunda fase, dar-se-á primazia aos Agrupamentos, contactando-os no sentido de se poder 

recolher informação ou mesmos materiais que possam disponibilizar e virem a fazer parte do acervo da 

Região, dando desta forma a conhecer um pouco da nossa atividade local. 
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Numa terceira fase, encetar-se-ão diligências junto de elementos pertencentes a Agrupamentos inativos 

para recolha de informação sobre os mesmos, bem como possíveis materiais que ainda possam existir 

da sua atividade. 

Esta temática, Património, deve ser um dos objetivos em qualquer Plano e Orçamento dos 

Agrupamentos e ser objeto de investimento, pois é nas bases que se encontra a riqueza histórica do 

Escutismos desta jovem Região. 

Tudo tem um início e é chegada a hora de se trabalhar sobre a nossa História Escutista. 

 

 

 

António G. Pereira 

⧫ Chefe Regional Adjunto  

 

 

 

 
 
1 (bem, ou conjunto de bens, de natureza material ou imaterial, de reconhecido interesse (cultural, histórico, ambiental, etc.) para 

determinada região, país, instituição, etc.), Infopédia.2021. Dicionários. Porto Editora. [https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/Património ] 
11 Choay, F. 2008. Alegoria do Património. 3ª Edição, Edições 70 LDA. Lisboa. 
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4. SECRETARIA DE ADULTOS / FORMAÇÃO 

 

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

▪ Curso de Educadores (2ª e 4ª secções) 

▪ 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 Campo de Formação Escutista: 

▪ Realizar a arborização do local; 

▪ Iniciar o apetrechamento do referido Campo com Infraestruturas e Recursos Materiais 

necessários à realização de ações de formação e animação pedagógica em campo; 

▪ Iniciar atividades no Campo de Formação Escutista; 

 

 

 

Vítor Lopes de Lima 

⧫ Secretário Regional dos Adultos  
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5. SECRETARIA PEDAGÓGICA / ATIVIDADES 

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 alimentam 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 figuram, 

não é importante, dado que as valorizamos em conjunto e não de forma sequencial (e menos ainda de 

uma forma anual! Não queremos que num ano se trabalhe apenas o ser, descurando o saber e o agir (ou 

tão pouco outra qualquer opções).  

Para o próximo triénio, pretendemos consolidar a participação qualitativa e massiva nas atividades 

regionais. Queremos envolver ativamente os Agrupamentos, quer no planeamento quer na execução 

dos projetos, garantindo que serão tidos em conta todos os aspetos que possam condicionar as 

atividades rumando 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 mais e melhores oportunidades educativas e de crescimento pessoal.  

No ano escutista que estamos a viver 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. O padre Jacques Sevin, um dos fundadores do Escutismo Católico, de quem o CNE adotou as 

formulações da nossa Lei e  Promessa, bem como vários 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 perspectiva 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”. “O encontro entre o método escutista e as intuições do Padre Sévin, S.J., permitiu elaborar 

uma pedagogia baseada nos valores evangélicos, na qual cada jovem é levado a desabrochar-se e a 

desenvolver a sua personalidade, fazendo frutificar os próprios talentos.  
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Nesta missão, enquanto escuteiros católicos, somos desafiados a agir, e a transformar o mundo, 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]  

 

A Secretaria Regional Pedagógica (SRP), de acordo com o proposto no Triénio terá as 

seguintes prioridades: 

▪ Objetivos 

a) Apoiar os agrupamentos na aplicação do método escutista. 

b) Promover encontros de Chefes de Unidade. 

c) Promover o envolvimento dos Chefes na conceção e preparação das atividades pedagógicas regionais. 

d) Promover encontros regionais para escuteiros. 

e) Promover a dimensão internacional nas atividades escutistas. 

f) Contribuir para a motivação dos jovens para a vivência da fé e envolvimento ativo na comunidade. 

 

▪ Funções 

a) Apoiar pedagogicamente as equipas de animação das diversas secções. 

b) Proporcionar oportunidades pedagógicas aos escuteiros e às equipas de animação das secções. 

c) Trabalhar a dimensão internacional do escutismo. 

d) Planear, acompanhar e monitorizar a realização das grandes atividades regionais 

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

f) 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 

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

h) Promover atividades regionais de secção que permitam o progresso de todos os elementos das diversas 

secções 
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Áreas e Ações concretas a dinamizar no Triénio 2022-2024: 

▪ Apoiar a ação pedagógica local 

1. Promover o 

Programa Educativo 

do CNE 

1.1 – Disponibilização ou disseminação de documentos e outros recursos 

educativos que possam auxiliar as dinâmicas pedagógicas dos agrupamentos e 

das secções; 

1.2 – Dinamização pedagógica de dias dos Patronos do Escutismo, de forma 

particular dos que são referência junto das secções, criando e divulgando 

dinâmicas que promovam essa vivência. 

1.3 – Promoção de ações formativas (através do encontro de chefes de unidade 

/ visitas aos agrupamentos) 

 

▪ Reforçar a participação dos jovens na perspetiva consultiva da Região 

2. Desenvolver 

Atividades e 

Dinâmicas Regionais 

que promovam a 

participação dos 

jovens na vivência da 

Região 

2.1 – Promover Encontro Regional de Guias, visando o desenvolvimento de 

trabalhos relacionados com a temática anual; 

2.2 – Apoiar as Equipas do Cenáculo; +IV; Servir Viana; 

2.3 – Criação equipa Jovens Consultores com 2 elementos de cada secção 

(Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros) através de uma open-call a 

cada ano escutista. 

 

▪ Avaliar e potenciar a aplicação do Programa Educativo 

3. Aprofundar a 

aplicação do Projeto 

Educativo do CNE 

com responsáveis das 

Unidades e do 

Agrupamento. 

3.1 - Potenciar o Encontro de Chefes de Unidade na Região procurando aferir 

o grau de aplicação do Projeto Educativo em cada uma das Unidades; 

3.2 – Promover dinâmicas entre agrupamentos que potenciem a aplicação do 

método 
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▪ Avaliar e potenciar a aplicação do Programa Educativo 

4. Aprofundar a partilha 

de boas práticas, 

conhecimento e 

experiências 

pedagógicas entre 

Secções e 

Agrupamentos. 

4.1 - Colaborar com as Equipas do Cenáculo Regional; +IV; Servir Viana; Férias 

de campo e do Tecoree para o desenvolvimento das atividades; 

4.2 - Promover a participação no S. Jorge 2022, Dia de B.P 2023 e Aberturas 

do Ano Escutista 2022-2023-2024; Atividades Regionais dos Lobitos – 

Exploradores – Pioneiros – Caminheiros (Ano Escutista 2022-2023); ACAREG 

2024; 

4.3 – Incentivar a participação nas atividades educativas Nacionais e 

internacionais, nomeadamente o ENG, Luz da Paz de Belém, Tecoree; 

ACANAC 2022; JMJ 2023;  

4.4 – Organização de um Fórum/Debate para as Secções que promova a 

vivência da Fé em cada uma das Unidades; 

4.5 – Promover uma atividade internacional para dirigentes em formato 

formativo de forma a potenciar as atividades internacionais na região. 

  

▪ Dinamizar a criação e partilha de Oportunidades Educativas 

5. Aprofundar a partilha 

de boas práticas, 

conhecimento e 

experiências 

pedagógicas entre 

Secções e 

Agrupamentos. 

5.1 Promoção periódica, com recurso aos mecanismos de comunicação da 

Junta Regional (Newsletter, Facebook, etc), e de recolha, junto das 

Secções/Agrupamentos, de modelos de atividades por estes dinamizados, 

criando para o efeito uma dinâmica; 

5.2 Divulgação e informação periódica, através da página da Junta Regional, de 

modelos de atividades, e de alguns dos seus impactos pedagógicos; 

5.3 Criação de grupos WhatsApp das diferentes áreas pedagógicas com os 

contatos dos Chefes de Alcateia, Expedição, Comunidade e Clã. 

 

Plano internacional 

À semelhança do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, a equipa internacional da junta 

regional pretende proporcionar uma vivencia internacional através da realização de uma atividade 

internacional regional para caminheiros e dirigente e ainda, promover e apoiar a organização de 

atividades internacionais dos agrupamentos da região, assim como a sua participação em atividades 

mundiais. 

Além destas atividades, iremos dinamizar sempre que possível, as atividades internacionais nas atividades 

regionais. 

Ricardo Rego 

⧫ Secretário Regional Pedagógico 
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6. SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E AÇÃO LOCAL 

 

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. 

 

Administrativo 

Para o ano de 2022 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: 

▪ 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; 

 

Ação Local 

Conhecer mais aprofundadamente a realidade de cada agrupamento: 

▪ Participar e ajudar na organização administrativa; 

▪ SIIE; 

▪ SIIC; 

▪ Potenciar o aumento de efetivo; 

▪ Incentivar e ajudar os Agrupamentos no seu próprio arquivo digital. 

 

DMF 

Dar continuidade ao bom trabalho realizado, dinamizar e encontrar soluções para todas as necessidades 

dos Agrupamentos e Região. 

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 de Gestão Administrativa e Ação Local  
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7. SECRETARIA DA GESTÃO FINANCEIRA 
 

A Junta regional apresenta um orçamento para o restante ano escutista (janeiro a setembro) visto já ter 

já sido aprovado o orçamento para o 1º trimestre do ano escutista 2021/2022 (outubro a dezembro). 

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, a junta regional prevê um ano de 2022 

com muita esperança que te volte á normalidade. 

Um dos principais objetivos deste orçamento é a estabilização financeira da Junta Regional, iremos fazer 

todos os esforços para liquidar os empréstimos com os agrupamentos, pagar uma parte dos títulos dos 

amigos do centro de formação e devolver as verbas que forra retidos durante estes dois últimos anos. 

DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS 

Descrição Despesas Receitas 

Títulos dos Amigos do Centro de Formação 4.000,00€  

Devolução dos calores retidos aos Agrupamentos 25.000,00 €  

Pagamento de empréstimos aos Agrupamentos 5.000,00 €  

Resultado do Ano 2022  20.000,00€ 

Comparticipação dos Agrupamentos  4.000,00€ 

Devolução de IVA  10.000,00€ 

TOTAL 34.000,00€ 34.000,00€ 

Em termos de investimentos pretendemos acabar de mobilar a sala Dº Anacleto Oliveira, a sala das 

equipas regionais, salas de formação e a climatização do edifício. 

Neste orçamento temos como principais receitas os subsídios; as vendas do DMF; receitas nas atividades, 

nomeadamente a na Vigilância Florestal e Assistentes de Praias e as quotizações. Nas despesas destacam-

se os investimentos no mobiliário para o centro de formação e sede regional. 

Pretendemos dinamizar o nosso DMF com novos produtos, nomeadamente biblioteca; material de 

campismo; vestuário e todo o tipo de acessórios escutistas e dessa forma sensibilizar os agrupamentos 

para a importância de comprar no nosso DMF.  

 

Adelino Ezequiel da Silva Miranda 

⧫ Secretário Regional de Gestão Financeira  
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8. SECRETARIA DA PROTECÇÃO CIVIL E AMBIENTE 
 

A Secretaria Regional de Proteção Civil e Ambiente pretende, ao longo deste triénio, tornar-nos um 

departamento forte, ajudando a criar alicerces seguros nos agrupamentos.  

Os objetivos principais desta secretaria passam pela dinamização e revitalização da área do ambiente e 

da proteção civil, tanto a nível regional como local. Para isso anexamos o Departamento Regional de 

Ambiente e o Departamento Regional de Proteção Civil que agora integram esta Secretaria Regional. 

Queremos, por isso, criar uma equipa para fortalecer o departamento do ambiente, não descurando o 

departamento da proteção civil. Queremos criar uma aproximação aos agrupamentos através dos seus 

Delegados de Segurança e Proteção Civil e os Delegados do Ambiente, tornando-nos assim, veículo 

facilitador no desenvolvimento dos seus projetos, quer a nível da segurança, quer a nível de consciência 

ambiental.  

Queremos dotar os departamentos de meios próprios e adequados que permitam auxiliar a Região nas 

suas atividades quer estas sejam de secção, agrupamento ou regionais. 

Divulgaremos projetos e informação que possam surgir a nível local, Regional, Nacional e Internacional 

em ambas as áreas. 

 

OBJETIVOS  

▪ Consolidar e dinamizar as equipas de (SPCR) Segurança e Proteção Civil Regional e o 

(DAR) Departamento Ambiente Regional.  

▪ Eleger (DAA) Delegados do Ambiente nos Agrupamentos. 

▪ Participar nas estruturas distritais da proteção civil. 

▪ Implantar planos de segurança em todas as atividades escutistas. 

▪ Dar continuidade a colaboração com os vários agentes da proteção Civil e Ambiente. 

 

Daniel Ferreira Gomes 

⧫ Secretário Regional de Proteção Civil e Ambiente  
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9. SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E PLANEAMENTO 

Em qualquer organização, instituição ou até mesmo no âmbito governamental, a comunicação é essencial 

para a sobrevivência destes organismos. 

Para além da aquisição de notoriedade, a forma como comunicamos permite-nos criar uma identidade e 

uma imagem que se pretende credível e ativa. 

No Corpo Nacional de Escutas, o intuito é o mesmo, demonstrar o dinamismo da nossa Associação, a 

seriedade dos nossos Dirigentes e a importância do nosso Movimento na integração dos nossos 

escuteiros na sociedade, criando uma comunidade mais justa, séria, respeitadora e saudável. 

Numa perspetiva de continuidade, de uma linha orientadora que preza a assertividade de conteúdos, 

pretendemos continuar a aposta na divulgação dos nossos Agrupamentos, no Escutismo que diariamente 

se constrói a nível local. 

Ao longo deste Ano Escutista e deste Triénio, queremos estreitar as dinâmicas locais, sem descorar o 

calendário Regional e Nacional, as grandes atividades e as oportunidades que o CNE promove 

regularmente. 

A aposta nos Agrupamentos é o eixo fundamental desta Secretaria no triénio que agora inicia, com a 

aposta na divulgação dos trabalhos de cada agrupamento da nossa região. Queremos aproveitar as 

plataformas digitais para levar à região e a todos aqueles que nos acompanham, o que fazemos, desde a 

simplicidade das nossas sedes até ao imaginário mais criativo. 

Continuaremos a apostar no Portal Regional, nas redes sociais e na disponibilização de vídeo e imagens 

dos momentos mais importantes do Ano Escutista. 

A Secretaria Regional para a Comunicação e Planeamento 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 Triénio pretendemos:  

▪ Atualizar os contactos de todas as Direções de Agrupamento, através de um formulário que 

deverá ser preenchido aquando da entrega do Recenseamento Anual Escutista; 
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▪ Criar novos mecanismos de contacto e partilha de conteúdos entre a Junta Regional e as 

Direções de Agrupamento; 

▪ Desenvolver novos conteúdos vídeo contemplando a história e as atividades dos 

Agrupamentos da região; 

▪ Normalizar os documentos utilizados pelos Agrupamentos, através da disponibilização de 

documentos base, templates e conteúdos; 

▪ Apostar na utilização da Cloud CNE (Google Drive), permitindo aos Agrupamentos o 

usufruto destas ferramentas e a reorganização dos seus arquivos; 

▪ Desenvolver a área da Formação de Adultos no Portal Regional, permitindo o acesso 

simplificado e agregado da informação; 

▪ 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 Planeamento  
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ANEXO 1 - CALENDARIZAÇÃO 2022 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

JANEIRO, 2022 

1 Dia Mundial da Paz – Santa Maria, Mãe de Deus 

15 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

15 e 16 4x4: Para uma Fé todo o terreno 
Caminheiros, Candidatos e 

Dirigentes 
Nacional / Fátima 

21 Formação: SIIC Tesoureiros de Agrupamento Regional / online 

25 Dia de São Paulo, Patrono dos Caminheiros Caminheiros Nacional 

29 Formação: Escutismo Movimento Seguro Dirigentes 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

31 Prazo limite de entrega do Recenseamento Anual Escutista 

    

FEVEREIRO, 2022 

12 Encontro Regional de Assistentes Assistentes de Agrupamento 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

12 Formação: Equipas Regionais Pedagógicas Equipas Regionais 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

12 e 13 ADRO Dirigentes Nacional / Aveiro 

19 ERGuias – Encontro Regional de Guias Guias das Secções Regional 

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

26 Curso Monográfico da Proteção Civil 
Delegados da Proteção Civil 

dos Agrupamento 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

   

MARÇO, 2022 

1 Dia Nacional da Proteção Civil 

5 e 6 Servir Viana Caminheiros Regional 

5 e 6 Conselho Nacional de Representantes Membros do CNR Nacional 

11 a 13 XV Ciclo do Cenáculo Regional Caminheiros Regional 

19 CPI (Curso Preparação Internacional) Dirigentes 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

21 Dia Mundial da Floresta  

26 “Hora do Planeta” 

26 e 27 
Curso de Educadores 

Tronco Específico da 2ª e 4ª Secção 
Chefes de Unidade Regional 



 

 

 

 

 

21. 

Plano de Atividades e Orçamento 2022 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

ABRIL, 2022 

9 Tecoree – Eliminatória Regional Pioneiros Regional 

15 Sexta feira Santa 

17 Páscoa 

22 Dia Mundial da Terra 

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

23 São Jorge – Atividade Regional Todas as Secções e Dirigentes S. Romão do Neiva 

   

MAIO, 2022 

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

13 Dia das Espécies Ameaçadas 

13 Nossa Senhora de Fátima 

14 e 15 Encontro Nacional de Guias Guias das Regiões Nacional 

20 Reunião Junta Regional / Agrupamentos 
Chefes de Agrupamento / 

Tesoureiros e Secretários 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

22 Dia Internacional da Conservação e Biodiversidade 

27 99º Aniversário da Fundação Nacional do CNE 

27 a 29 
Curso de Educadores - Tronco Específico 

 2ª e 4ª Secção - Acampamento 
Chefes de Unidade 

Campo Escola 

Castelo do Neiva 

Preparação do Plano e Orçamento Regional do Ano Escutista 2022/2023 

    

JUNHO, 2022 

4 
Encontro Regional de Delegados da Proteção 

Civil 

Delegados da Proteção Civil 

dos Agrupamento 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

5 Dia Mundial do Ambiente 

8 Dia Mundial dos Oceanos 

10 Dia de Portugal 

16 Corpo de Deus 
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DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

JUNHO, 2022 (continuação) 

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

Candidatos a Dirigentes no PIF 2021 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

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

Candidatos a Dirigentes no PIF 2021 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

26 
Peregrinação Diocesana ao Sagrado Coração de 

Jesus 
Todos os Escuteiros 

Santa Luzia, Viana do 

Castelo 

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

   

JULHO, 2022 

2 e 3 Conselho Nacional de Representantes Representantes do CNE Nacional 

8 a 10 Servir Viana Caminheiros Regional 

17 Dia da Proteção das Florestas 

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

29 Dia Mundial da Conservação da Natureza 

 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

   

AGOSTO, 2022 

1 a 7 24º ACANAC Todas as Secções Idanha-a-Nova 

12 Dia Internacional da Juventude 

15 Assunção da Virgem Maria 

   

SETEMBRO, 2022 

 Tecoree – Torneio Nacional Pioneiros Nacional / CNAE 

24 Encontro Inicial de Candidatos a Dirigentes 
Candidatos a Dirigentes  

PIF- Percurso Inicial de Formação 

2021) 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

24 e 25 Comité Nacional Pedagógico Dirigentes / Equipas de Atividades Nacional 
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO PARA 2022 

 

DESCRIÇÃO DESPESAS RECEITAS SALDO NOTAS 
     

Quotização 24.380,00 € 31.010,00 € 6.630,00 €  

Quotização Internacional 1.700,00 € 1.700,00 €    

Quotização Nacional 8.670,00 € 10.200,00 €    

Quotização Regional 0,00 € 5.100,00 €    

Seguros 9.300,00 € 9.300,00 €    

Assinaturas Flor Liz 4.560,00 € 4.560,00 €    

Cartões de filiação 150,00 € 150,00 €    

 

Calendários 0,00 € 850,00 € 850,00 € A 

Calendários 0,00 € 0,00 €   

Premio pela compra dos 11500 calendários (Campanha 2022)   850,00 €   

 

Subsídios  41.900,00 € 41.900,00 €  

PAJ  1.100,00 €   

Apoios externos  5.000,00 €   

Câmara Municipal de Melgaço  15.000,00 €   

Câmara Municipal de Viana do Castelo - Apoio Extra  20.000,00€   

Câmara Municipal de Viana do Castelo - Apoio regular  800,00 €   
 

Atividades 22.725,00 € 30.750,00 € 8.025,00 €  

Cenáculo Regional 150,00 €    

Tecoree Regional 150,00 €    

ERGuias – Encontro Regional de Guias 150,00 €    

Atividade Regional de S. Jorge 1.800,00 € 2.750,00€   

ENGuias – Encontro Nacional de Guias 250,00€    

Atividade - Servir Viana 75,00€    

Atividade – Vigilância Florestal 10.000,00€ 13.000,00€   

Atividade – Assistentes de Praia 10.000,00€ 15.000,00€   

ACANAC 2022 150,00€ 150,00€   

 

Formação 4.240,00 € 3.990,00 € -250,00 €  

PIF 2.500,00 € 3.750,00 €   

CPI (Curso de preparação internacional) 200,00 € 240,00 €   

Comité Nacional Pedagógico 550,00 €    

Formação - Proteção Civil 200,00 €    

CCF (Curso Completar de Formadores) 200,00 €    

Despesas gerais 590,00 €    

 

Funcionamento 2.450,00 €   -2.450,00 €  

Despesas gerais com sede regional 1.000,00 €    

Despesas administrativas 200,00 €    

Despesas com o pessoal 750,00 €    

Despesas de transporte 500,00 €    
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Financeiras 25,00 € 0,00 € -25,00 €  

Despesas bancarias 25,00 €    

Juros de depósitos a prazo  0,00€   

     

Investimentos 46.000,00 €   -46.000,00 €  

Mobiliário Sala D. Anacleto Oliveira 15.000,00 €    

Mobiliário Salas das Equipas Regionais 5.000,00 €    

Divisão da Sala de Formação 5.000,00 €    

Climatização do Centro de Formação / Sede Regional 15.000,00 €    

Meios Audiovisuais 3.500,00€    

Arranjos Exteriores 2.500,00€    
 

DMF 77.287,50 € 90.000,00 € 12.712,50 € B 

 

Total   21.392,50 €  

     

     

     

Nota A):  A campanha do Calendário 2022 foi encerrada a 31/12/2021.  

A próxima campanha terá início em outubro de 2022. 

    

    

    

Nota B):  DMF - Deposito de Material e Fardamento Regional 

DESCRIÇÃO DESPESAS RECEITAS 

Custos das mercadorias vendidas 75.000,00 €   

Eletricidade 150,00 €   

Água 50,00 €   

Material de escritório 150,00 €   

Comunicações 150,00 €   

Transporte de mercadorias 50,00 €   

Limpeza, Higiene e Conforto 50,00 €   

Custo com Pessoal 1.687,50 €   

Vendas   90.000,00 € 

TOTAL: 77.287,50 € 90.000,00 € 

RESULTADO DO DMF:   12.712,50 € 

    
 

 
 

 


