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1. INTRODUÇÃO 
 

“SABER: Recordar o caminho feito, para projetar o futuro.” 

Esta é a palavra e o lema que define o plano do CNE nacional, para o próximo ano escutista 2022 / 2023, 

que tem ainda como Patrono e modelo a seguir, São Nuno de Santa Maria. 

Trata-se, seguramente, de um plano “carregado” de atividades, que facilmente se podem justificar pelo 

momento único e irrepetível que vivemos no CNE, com as comemorações do Centenário e com 

a organização das Jornadas Mundiais de Juventude (JMJ), que se realizarão no verão de 2023. São 

várias as atividades relacionadas com a JMJ, destacando-se as pré-jornadas (de 26 a 31 de julho, 2023), 

que levarão a todas as Dioceses de Portugal, muitos dos jovens que seguirão depois, para o grande 

encontro com o Papa Francisco, em Lisboa, de 01 a 06 de Agosto de 2023. Não podemos ficar fora! 

Este é o ano em que nos teremos de desdobrar ainda mais, para abraçar todas as atividades e 

oportunidades que tivermos, para ficarmos “registados”, na história destas duas grandes atividades que 

marcam o ano escutista 2022/2023. 

A palavra e o lema escolhidos para este ano escutista, enquadram-se na perfeição com esta equipa 

regional, que iniciou funções em janeiro de 2022 e apresenta agora um Plano de Atividades e Orçamento 

para um período completo: de outubro 2022 a setembro de 2023. 

Neste ano de atividades, a equipa regional, orientada pelos objetivos propostos nas linhas de ação do 

triénio, continuará o trabalho já iniciado, com a liquidação e acertando das contas pendentes com os 

Agrupamentos; mobilando e equipando o Centro de Formação Regional de Viana do Castelo (CFRVC), 

com os equipamentos em falta para o seu pleno funcionamento; continuando a aposta na formação dos 

nossos Dirigentes, “reinventando e adaptando” algumas ações formativas, para que a participação se 

torne mais efetiva e crescente;  retomando as atividades regionais sectoriais, para além das indispensável 

Abertura do Ano Escutista e do Dia de Baden Powell; selecionando e catalogando a documentação 

existente, para iniciar a digitalização e formatação de um arquivo histórico-regional do CNE de Viana do 

Castelo; apresentar um trabalho de análise e pesquisa que será elaborado pelo Departamento Regional 

de Ação Local, recentemente criado, de forma a encontrar linhas orientadoras para um trabalho mais 

adequado e profícuo de cada Agrupamento; promover e incentivar a participação de todos os escuteiros 

da região em todos os momentos de partilha, de confraternização e de convivência escutista, sobretudo 

entre os nossos Caminheiros e Dirigentes.  



 

 

 

 

 

4. 

Plano de Atividades e Orçamento 2022 / 2023 

De todas as ações que apresentamos neste plano, queremos destacar e incentivar, sobretudo os 

Dirigentes e Caminheiros, para uma máxima participação nos encontros e congressos que se irão realizar 

no âmbito das comemorações do Centenário do CNE. Incentivamos também os nossos Pioneiros a 

vivenciarem e participarem ativamente em todos os momentos e oportunidades que se enquadrem e se 

direcionem para as JMJ - Jornadas Mundiais da Juventude, nomeadamente no acolhimento dos Símbolos 

da JMJ, a 30 de dezembro, em Viana do Castelo, na celebração final dos Símbolos na Diocese a 29 de 

janeiro e no Encontro Diocesano Jovem da JMJ, a 29 de julho em Ponte de Lima, culminando na grande 

festa de celebração que será em Lisboa, na primeira semana de agosto. 

Quanto à formação, destacamos o 2º Fórum Regional de Dirigentes e as Terças Formativas (online), sem 

esquecer todas as outras ações que vão ao encontro das necessidades prementes dos nossos Dirigentes, 

para o bom desempenho da sua missão. Ao nível das atividades, teremos um vasto leque de datas e 

comemorações, que podem ser aproveitadas pelos Agrupamentos e pelas secções, destacando-se o 

Encontro Regional de Chefes de Unidade, que incentivará a partilha de boas práticas e a aquisição de 

novas ferramentas pedagógicas; o Arraial de São Nuno, com a participação de todos os Conselheiros 

Regionais e seus familiares, com a pretensão de que seja uma verdadeira festa de Escuteiros para a 

promoção da fraternidade e da amizade escutista da Região. 

As ações planeadas são realmente muitas e todas elas, importantes e enriquecedoras, queremos 

finalmente destacar o projeto de ação local e o Projeto Bolota, em que planeamos fazer a análise dos 

Agrupamentos, promovendo visitas a cinco destas estruturas locais. A nível orçamental prevemos um 

ano de “gastos controlados”, onde queremos devolver aos agrupamentos e aos nossos “credores”, os 

valores que foram retidos e emprestados para a construção do nosso CFRVC. Este é também o ano de 

equipar completamente o Centro de Formação (mobiliário e climatização) e dar início aos trabalhos de 

jardinagem e arborização do Campo Escutista, para que possa receber atividades ao ar livre, recorrendo 

às receitas habituais e aos possíveis subsídios extraordinários concedidos pelos Municípios. 

Este é um Plano de Atividades e Orçamento, que visa “Fortalecer e afirmar o Escutismo na Região” 

porque, queremos realmente que os nossos Dirigentes e Escuteiros se afirmem e que ajam sempre como 

escuteiros, onde quer que se encontrem e se sintam cada vez mais comprometidos e membros desta 

Região Escutista.  Todas as iniciativas pressupõem o empenho e a participação de todos, tendo como 

principal objetivo o aprofundar da missão e vivência dos valores do escutismo nas nossas comunidades. 

 
Henrique Luís Carvalho Amorim 

⧫ Chefe Regional  
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2. TEMA INTEGRADOR 

Saber 

O tema integrador para 2022/2023, 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.” 

O saber, valorizado como palavra do ano, ligada ao ser e ao agir, diz-nos que precisamos de ter a 

memória do passado para podermos projetar o futuro. E melhorar o mundo, através das crianças e dos 

jovens que o irão transformar. 

Perseguindo este objetivo, S. Nuno inteira esta figura exemplar, nomeadamente pela presença duma vida 

de fé e oração em contextos aparentemente pouco favoráveis à mesma, sendo a prova de que em 

qualquer situação, mesmo de carácter militar e bélico, é possível usar o Saber feito para atuar e realizar 

os valores e princípios da vida cristã, sobretudo se esta é colocada ao serviço o bem comum e da glória 

de Deus. 

Pe. Xavier Moreira 

⧫ Assistente Regional  
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Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal a 24 de junho de 1360, 

muito provavelmente em Cernache do Bonjardim, e faleceu no 

domingo de Páscoa, 1 de abril de 1431, passando imediatamente a 

ser reputado de “santo” pelo povo, que desde então o começa a 

chamar “Santo Condestável”. 

Foi canonizado pelo Papa Bento XVI a 26 de abril de 2009, porque 

nele se distinguia a «presença duma vida de fé e oração em 

contextos aparentemente pouco favoráveis à mesma, sendo a prova 

de que em qualquer situação, mesmo de carácter militar e bélico, é 

possível atuar e realizar os valores e princípios da vida cristã, sobretudo se esta é colocada ao serviço 

do bem comum e da glória de Deus». 

Em ano de celebração do centenário do CNE, propor o seu patrono como figura de referência é 

oportunidade de revisitar a história (a fundação e diversas etapas por que passou o CNE) e assumir a 

nossa identidade. 

A memória do nosso passado é fonte essencial para que saibamos hoje compreender a que desafios 

somos chamados, olhando para o futuro. Sempre ao serviço do bem comum e para maior glória de 

Deus!  

O estandarte simbolicamente representado lembra-nos a bandeira. Todas as bandeiras, símbolos-mor 

de qualquer comunidade, carregam honrosamente a história, o legado que passa de geração em geração. 

Lembra-nos que temos, todos, a necessidade de deixar o CNE um pouco melhor do que o encontrámos. 

Deixar o mundo um pouco melhor, atrevemo-nos até a dizer, começa por deixarmos a Unidade muito 

melhor, para que o agrupamento fique bastante melhor, a região melhor! O saber, valorizado como 

palavra do ano, ligada ao ser e ao agir, diz-nos que precisamos de ter a memória do passado para 

podermos projetar o futuro. E melhorar o mundo, através das crianças e dos jovens que o irão 

transformar. 

 

 
Fonte: CNE. 2020. Plano Trienal 2020-2023, p. 11 
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3. PATRIMÓNIO 

O Património móvel é sem dúvida o que mais necessita de cuidados e por isso no Ano Escutista de 

2022/2023 daremos continuidade à triagem e tratamento de toda a documentação existente e que se 

encontra armazenada no CFRVC. Sendo que o passo seguinte passará pela informatização de toda essa 

informação, a fim de se proceder á sua preservação e posterior conservação dos originais. Para que 

estes procedimentos sejam realmente concretizáveis e tendo em conta que o CFRVC não se encontra 

minudo de arquivos que permitam ao acervo documental estar devidamente acondicionado, uma das 

ações será a aquisição de mobiliário que seja adequado para esse fim.  

A segunda fase desse processo consiste na digitalização de todo esse espólio documental, o que levará 

o seu tempo tendo em conta os meios disponíveis para esse fim, carecendo de um bom digitalizador 

para o efeito, bem como de um meio de armazenamento apropriado e ferramentas que nos ajudem a 

trabalhar o futuro acervo digital. 

Além do acervo documental, a Região também possui muito material que por sua vez deverá ser 

devidamente inventariado, catalogado de forma a que todo esse espólio histórico regional, possa também 

estar disponível em formato digital alem da sua exposição no CFRVC. Concebendo um registo digital e 

atualizado de cada peça. 

Na vertente imóvel do Património teremos a rentabilização do CFRVC, no sentido de poder servir os 

Agrupamentos da Região, outros Escuteiros, instituições públicas ou privadas que pretendam usufruir 

das nossas instalações conforme o Regulamento e as Normas que oportunamente passarão a estar em 

vigor. 

Quanto ao Campo de Formação, o mesmo irá ganhar, pouco a pouco, a forma desejada para se poder 

acampar no mesmo bem como as infraestruturas que nele irão nascer. Dando a possibilidade aos nossos 

Agrupamentos de ter ao seu dispor de mais um espaço para atividades ao ar livre, o campo é sem dúvida 

a casa do Escuteiro. Desta forma, os objetivos para este Ano Escutista são: 

▪ Completar a arborização do local; 

▪ Criar infraestruturas de rega; 

▪ Implementar as construções escutistas de campo; 

▪ Realizar um projeto de arquitetura do telheiro: 

▪ Iniciar o processo de aprovação do referido projeto; 

▪ Iniciar atividades no Campo de Formação Escutista; 
 

António G. Pereira 

⧫ Chefe Regional Adjunto  
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4. SECRETARIA DE ADULTOS / FORMAÇÃO 

 

A Equipa Regional de Formação dará prioridade para o ano de 2022 / 2023 aos seguintes Objetivos 

estratégicos: 

 

a) Promover a Qualificação dos Recursos Adultos dos Agrupamentos: 

Realizar as seguintes ações: 

▪ Formações temáticas 

▪ Terças formativas 

▪ Período de discernimento do PIF 2022 

▪ Escutismo Movimento Seguro 

▪ 2º Fórum Regional para Dirigentes 

▪ Período de Estágio do PIF 2021 

▪ Curso de Educadores – Tronco específico para a 2ª e 4ª secções 

▪ 2ª Jornada Técnica 

▪ Encontro Inicial de Candidatos a Dirigentes  

▪ Encontro Inicial para Chefes de Agrupamento  

▪ Encontro Inicial para Tutores Locais de Formação 

 

b) Promover a Qualificação dos Agrupamentos: 

▪ Realizando visitas aos Agrupamentos, principalmente àqueles que têm dirigentes ou 

candidatos a dirigentes a realizar ações de formação; 

 

c) Cooperar na construção do Campo de Formação Escutista 

 

 

 

 

Vítor Lopes de Lima 

⧫ Secretário Regional dos Adultos  
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5. SECRETARIA PEDAGÓGICA / ATIVIDADES 

No próxmo ano escutista , pretendemos continuar a trabalhar na consolidação da 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 iremos viver, com o Centenário do CNE, S. Nuno Santa Maria como figura de 

referência é oportunidade de revisitar a história (a fundação e diversas etapas por que passou o CNE) e 

assumir a nossa identidade.  

A memória do nosso passado é fonte essencial para que saibamos hoje compreender a que desafios 

somos chamados, olhando para o futuro. Sempre ao serviço do bem comum e para maior glória de 

Deus! O estandarte simbolicamente representado lembra-nos a bandeira. Todas as bandeiras, símbolos 

mor de qualquer comunidade, carregam honrosamente a história, o legado que passa de geração em 

geração. Lembra-nos que temos, todos, a necessidade de deixar o CNE um pouco melhor do que o 

encontrámos. Deixar o mundo um pouco melhor, atrevemo-nos até a dizer, começa por deixarmos a 

Unidade muito melhor, para que o agrupamento fique bastante melhor, a região melhor!  

O saber, valorizado como palavra do ano, ligada ao ser e ao agir, diz-nos que precisamos de ter a 

memória do passado para podermos projetar o futuro. E melhorar o mundo, através das crianças e dos 

jovens que o irão transformar.  

Saber ao jeito de Nuno, para que, conhecendo a história que nos precede, daqueles que construíram 

antes de nós, possamos também ser participantes do esforço de continuação do seu serviço, para com 

o reino e o Reino. Em 2022/2023, queremos motivar a todos, sendo fiéis à nossa história, a projetar o 

próximo horizonte do CNE, celebrando o centenário da sua fundação.  

Saber: recordar o caminho..feito, para projetar o futuro. 

Em 2022/2023, queremos motivar a todos, sendo fiéis à nossa história, a projetar o próximo horizonte 

do CNE, celebrando o centenário da sua fundação  

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

▪ Apoiar os agrupamentos na aplicação do método escutista. 

▪ Promover encontros de Chefes de Unidade. 

▪ Promover o envolvimento dos Chefes na conceção e preparação das atividades 

pedagógicas regionais. 

▪ Promover encontros regionais para escuteiros. 

▪ Promover a dimensão internacional nas atividades escutistas. 

▪ Contribuir para a motivação dos jovens para a vivência da fé e envolvimento ativo na 

comunidade. 

 

Funções: 

▪ Apoiar pedagogicamente as equipas de animação das diversas secções. 

▪ Proporcionar oportunidades pedagógicas aos escuteiros e às equipas de animação das 

secções. 

▪ Trabalhar a dimensão internacional do escutismo. 

▪ 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 

  

 

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 2022/2023 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 o orçamento ano escutista 2022/2023. Depois de dois anos 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 2022/2023 com muita esperança que te volte á 

normalidade. 

Um dos principais objetivos deste orçamento é idêntico ao anterior 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 5.000,00€  

Devolução dos valores retidos aos Agrupamentos 6.500,00 €  

Pagamento de empréstimos aos Agrupamentos 5.000,00 €  

Resultado do Ano 2022  10.000,00€ 

Resultado do Ano 2023  2.500,00€ 

Comparticipação dos Agrupamentos  4.000,00€ 

TOTAL 16.500,00€ 16.500,00€ 

 

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

equipas regionais, salas de formação, climatização do edifício e início do campo escutista. 

Neste orçamento temos como principais receitas os subsídios, o resultado do DMF, receitas 

relacionadas com a cedência do centro de formação, receitas nas atividades 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 
 

Se alguma coisa puder correr mal, correrá… e mais, irá ocorrer da pior “maneira, no pior momento e de modo 

a que cause os maiores danos possíveis.”  

Nós, dirigentes do CNE, muitas vezes deparamo-nos com circunstâncias diversas que envolvem vários 

aspetos relacionados com a segurança e muitos de nós, nem estamos familiarizados com eles, quando 

acontece algum acidente achamos sempre que aconteceu porque tinha de acontecer, julgamos sempre 

que tomámos todos os cuidados e precauções necessárias. Mas, será que foi mesmo assim? Após suceder 

o acidente, ficamos surpreendidos e muitas vezes percebemos que não estamos preparados para 

enfrentar uma situação deste tipo, com a calma e prudência que são necessários. 

 Cada atividade é uma atividade diferente, cada uma tem especificações diferentes das outras, mesmo 

que já se tenha feito a mesma atividade uma dezena de vezes, há sempre algo diferente e algo que 

podemos descurar por ser igual às outras e, por isso, as probabilidades de que alguma coisa corra mal, 

são ainda maiores.  

Para programar uma atividade indico seis itens a ter em conta. São eles:   

▪ Local da atividade.   

▪ Programa de atividades.  

▪ Equipamento / Material.   

▪ Equipa de Animação.   

▪ Transporte.   

▪ Documentação.  

O Regulamento Geral do CNE determina a obrigatoriedade de efetuar a Comunicação de Atividades 

fora da Região (Artigo 56, ponto 8, alínea l, do regulamento geral do CNE). 

A Secretaria da Segurança Proteção Civil e Ambiente pretende, durante o ano Escutista 2022/2023 dar 

continuidade aos projetos iniciados no início do triénio ajustando-os às realidades e necessidades dos 

agrupamentos de forma a aumentar o envolvimento a nível Regional. continuaremos o nosso 

compromisso de aproximação aos agrupamentos e de apoio a nível da proteção civil, criando e 

partilhando ferramentas que facilitem o desenvolvimento das suas funções nesta área. É objetivo, a nível 

do Ambiente, intensificar a nossa ação, envolvendo toda a Região no “Cuidar da Nossa casa Comum”, 

indo assim ao encontro do apelo do Papa Francisco, na sua enciclia “Laudato si”. 
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1 - Dinamizar o Departamento 

Capacitar os delegados dos Agrupamentos da Proteção Civil nas várias vertentes do departamento. 

▪ Manter contactos regulares com os delegados da PC dos agrupamentos, partilhando 

informações pertinentes para o desempenho das suas funções. 

▪ Disponibilizar apoio e informações aos Agrupamentos, sobre a execução de planos de 

segurança, MAPS e preenchimento do formulário GeoScout. 

 

 

 

2 - Motivar para a formação 

Contribuir para a aquisição de conhecimentos fundamentais nas atividades escutistas. 

▪ Participar em encontros Nacionais Delegados da PC. 

 

 

3 - Valorizar o departamento da PC 

Valorizar a Proteção Civil 

▪ Idealizar, em conjunto com os Agrupamentos, o dia Regional da Proteção Civil para que, 

no futuro o possamos celebrar. 

 

 

4 - Olhar a Serra 

Vigilância Florestal. 

Dar continuidade em colaboração com o IPDJ e Câmara Municipal de Viana do Castelo, na 

sensibilização a população e Vigilância Florestal  com equipes fixas nas nossas Serras. 

 

 

Daniel Ferreira Gomes 

⧫ Secretário Regional de Proteção Civil e Ambiente  
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8.1. DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Principais objetivos para o Ano Escutista: 

▪ Acompanhar o trabalho desenvolvido pelos Departamentos Nacionais de Ambiente 

(DNA) e dos ODS (DNODS); 

▪ Apoiar a divulgação das iniciativas, projetos e programas de ambiente e sustentabilidade 

dinamizados pelo DNA e DNODS; 

▪ Acompanhar o trabalho desenvolvido nos Agrupamentos na temática de Ambiente e 

Sustentabilidade; 

▪ Promover a eleição de Delegados de Ambiente e Sustentabilidade de Agrupamento, no 

sentido de facilitar a comunicação, incentivar à criação de conteúdo, iniciativas e 

campanhas de sensibilização relacionadas com o ambiente e sustentabilidade; 

▪ Representar a estrutura em eventos internos e externos no âmbito da sustentabilidade e 

ambiente; 

▪ Apoiar as iniciativas de âmbito ambiental, promovidas pelos Municípios, como campanhas 

de combate às espécies invasoras e plantação de espécies autóctones; apoiar a vigilância 

florestal e das praias. 

 

 

 

Ana Teresa Lima Vieira 

⧫ Delegada Regional do Ambiente e Sustentabilidade  
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9. SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E PLANEAMENTO 

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 ao longo deste triénio, 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 Ano Escutista, continuaremos o trajeto definido para Triénio e 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; 

▪ Criar 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; 

▪ 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 / 2023 

DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

OUTUBRO, 2022 

4 Dia de São Francisco de Assis – Patrono dos Lobitos 

8 Abertura do Ano Escutista Todos os Escuteiros da Região Regional / Ponte da Barca 

12 e 13 Operação Fátima 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Nacional / Fátima 

14 a 16 Jota / Joti Todos os Escuteiros Mundial / Aveiro 

15 e 16 Ephata Caminheiros Nacional / Drave 

21 e 22 Formações temáticas Dirigentes 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

28 a 30 Mercado Internacional Todos os Escuteiros Nacional 

29 Projeto Bolota - Ação Local Agrupamento 807 Arcozelo Sede Agr. 807 - Arcozelo 

    

NOVEMBRO, 2022 

5 e 6 Formação: IPE - Iniciação à Pedagogia Escutista 
Candidatos a Dirigente (PIF 

2022) 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

12 e 13 4x4: Para uma Fé todo o terreno Dirigentes e Candidatos Nacional 

15 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

19 Dia Diocesano da Juventude - XXII Viana Jovem Jovens e Animadores 
Arciprestados / 

Pastoral Juvenil 

19 e 20 Encontro Nacional de Chefes de Unidade Dirigentes / Chefes de Unidade Nacional 

25 Reunião Junta Regional / Agrupamentos 
Chefes de Agrupamento / 

Tesoureiros e Secretários 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

26 e 27 Conselho Nacional Extraordinário Representantes Regionais Nacional 

    

DEZEMBRO, 2022 

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

Formação Escutista 

9 a 11 Raid Inverno IV Caminheiros Regional 

11 Luz da Paz de Belém - Nacional Todos os Escuteiros Nacional / Fátima 

12 Luz da Paz de Belém - Regional Todos os Escuteiros 
Regional / Vila Nova de 

Cerveira 

16 a 18 Raid Inverno III Pioneiros Regional 

30 Acolhimento dos Símbolos JMJ na Diocese 
Toda a Diocese / 

Todos os Escuteiros 

Viana do Castelo 

(Senhora d’Agonia) 
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DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

JANEIRO, 2023 

7 Projeto Bolota - Ação Local Agrupamento 791 Monção Sede Agr. 791 - Monção 

14 Formação: Escutismo Movimento Seguro Dirigentes 
Regional / Centro 

Diocesano Paulo VI 

14 Tecoree - Fase Regional Pioneiros Regional 

17 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

21 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

 Seminário Nacional Entrelinhas Caminheiros e Dirigentes Nacional 

25 Dia de São Paulo, Patrono dos Caminheiros 

28 2º Fórum Regional de Dirigentes Dirigentes 
Regional / Centro 

Diocesano Paulo VI 

29 Peregrinação e Celebração final dos Símbolos JMJ 
Toda a Diocese / 

Todos os Escuteiros 

Centro Paulo VI / 

Sé Catedral 

   

FEVEREIRO, 2023 

11 e 12 
Formação: 1ª Sessão da Formação Geral de 

Pedagogia Escutista (FGPE) 
Candidatos do PIF 2021 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

11 e 12 Jornadas de Radioescutismo 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Nacional 

18 Projeto Bolota - Ação Local Agrupamento 475 Mujães Sede Agr. 475 - Mujães 

21 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

22 Dia de Baden-Powell, Dia do Fundador 

24 Via Sacra JMJ 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Pastoral Juvenil / Diocese 

25 Atividade Regional de B.P Todos os Escuteiros Regional 

   

MARÇO, 2023 

1 Dia Nacional da Proteção Civil 

3 a 5 Retiro para Jovens 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes Jovens 
Diocese / Pastoral Juvenil 

4 e 5 Conselho Nacional Plenário Dirigentes Nacional 

10 a 12 XVI Ciclo do Cenáculo Regional Caminheiros Regional 

11 
Formação: Enriquecimento (Módulos de 

Formação Obrigatórios) 
Candidatos do PIF 2021 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

18 Projeto Bolota - Ação Local Agrupamento 103 Monserrate 
Sede Agr. 103 - 

Monserrate 
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DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

    

 MARÇO, 2023 (Continuação) 

21 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

21 Webinar Trees for the world Todos os Escuteiros Nacional 

21 Dia Mundial da Floresta  

 Congresso Escutismo e ODS Todos os Escuteiros Nacional 

23 Vigília JMJ 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Pastoral Juvenil / Diocese 

24 Conversa (a)fiada Caminheiros Regional 

25 “Hora do Planeta” 

25 e 26 
Formação: 

Curso de Educadores - Tronco Específico 

Chefes de Unidade da 2ª e 4ª 

Secção 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

    

ABRIL, 2023 

1 Encontro Regional Chefes de Unidade Dirigentes / Chefes de Unidade Regional 

7 Sexta feira Santa 

9 Páscoa 

15 ENFORMA Formadores do CNE Nacional / Fátima 

15 Atividade +IV Caminheiros Regional 

16 e 17 Field-Day Todos os Escuteiros Nacional 

18 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

22 Dia Mundial da Terra 

22 Formação: Enriquecimento (Módulos Optativos) Candidatos do PIF 2021 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

22 Formação: 2ª Jornada de Técnica Escutista Dirigentes 
Regional / Centro de 

Formação Escutista 

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

23 Hora JMJ 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Pastoral Juvenil / Diocese 

29 Abril a 

1 Maio 

Atividade Regional – Exploradores 

 Homenagem a Mons. Avelino Gonçalves: 

Co-fundador do Corpo Nacional de Escutas (1 de Maio) 

Exploradores Regional 
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DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

MAIO, 2023 

6 Encontro Diocesano da Catequese Toda a Diocese 
Diocese / Centro Paulo 

VI 

6 e 7 Atividade Regional - Lobitos Lobitos Regional 

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

13 Nossa Senhora de Fátima 

13 Dia das Espécies Ameaçadas 

16 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

20 Projeto Bolota - Ação Local Agrupamento 955 Carvoeiro 
Sede Agr. 955 - 

Carvoeiro 

22 
Dia Internacional da Conservação e 

Biodiversidade 
  

23 Dia JMJ 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 

Pastoral Juvenil / 

Paróquias da Diocese 

26 Reunião Junta Regional / Agrupamentos 
Chefes de Agrupamento / 

Tesoureiros e Secretários 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

27 100º Aniversário da Fundação Nacional do CNE 

27 a 28 Comemorações do 100º aniversário do CNE Todos os Escuteiros Nacional / Braga 

Preparação do Plano e Orçamento Regional do Ano Escutista 2023/2024 

    

JUNHO, 2023 

2 a 4 
Formação: 2ª Sessão da Formação Geral de 

Pedagogia Escutista (FGPE) - Acampamento 
Candidatos do PIF 2021 

Regional / Campo 

Escutista do Agr. Castelo 

do Neiva 
2 a 4 

Formação: Curso de Educadores - Tronco 

Específico - Acampamento 

Chefes de Unidade da 2ª e 4ª 

Secção 

Regional / Campo 

Escutista do Agr. Castelo 

do Neiva 
5 Dia Mundial do Ambiente 

8 Dia Mundial dos Oceanos 

10 Dia de Portugal 

16 Corpo de Deus 

17 Arraial de São Nuno - Santo Condestável 
Conselheiros Regionais e 

Familiares 
Regional 

20 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

23 Dia JMJ 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 

Pastoral Juvenil / 

Paróquias da Diocese 

24 Projeto Bolota - Ação Local Agrupamento 573 Seixas Sede Ar. 573 - Seixas 
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DATA AÇÃO DESTINATÁRIOS AMBITO / LOCAL 

    

 JUNHO, 2023 (Continuação) 

 
Peregrinação Diocesana ao Sagrado Coração de 

Jesus 
Todos os Escuteiros 

Santa Luzia, Viana do 

Castelo 

29 Dia de S. Pedro – Patrono dos Pioneiros 

30 Junho a 

2 Julho 
Conselho Consultivo 

Órgãos Nacionais / Chefes 

Regionais 
Nacional 

 

 
   

JULHO, 2023 

1 
Formação: 

Encontro Inicial para Chefes de Agrupamento 

Agrupamentos com candidatos 

ao PIF 2023 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

1 e 2 Atividade Regional: Dia de São Pedro - III Secção Pioneiros Regional 

7 Conversa (a)fiada Caminheiros Regional 

8 Conselho Regional Dirigentes e Caminheiros Regional 

23 Dia JMJ 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 

Pastoral Juvenil / 

Paróquias da Diocese 

17 Dia da Proteção das Florestas 

25 Dia de S. Tiago – Patrono dos Exploradores 

26 a 31 
Vivência JMJ nas Dioceses: 

Acolhimento de Jovens 

Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Mundial / Dioceses 

29 Encontro Diocesano Jovens JMJ Toda a Diocese 
Diocese / Expolima - 

Ponte de Lima 

29 Dia Mundial da Conservação da Natureza 

   

AGOSTO, 2023 

1 a 6 Jornadas Mundiais da Juventude 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Mundial / Lisboa 

1 a 12 25º Jamboree Mundial do Escutismo 
Pioneiros, Caminheiros e 

Dirigentes 
Mundial / Coreia do Sul 

8 a 15 SOL a SOL Caminheiros Nacional / Drave 

12 Dia Internacional da Juventude 

15 Assunção da Virgem Maria 
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SETEMBRO, 2023 

1 a 4 Tecoree – Prova Nacional Pioneiros Nacional / CNAE 

16 e 17 DRAVIM Caminheiros Nacional / Drave 

19 Formação: Terça Formativa Dirigentes Regional / online 

 Portuguese Work Party - KISC Caminheiros e Dirigentes Nacional / Kandersteg 

 Congresso Encerramento do Centenário Caminheiros e Dirigentes Nacional / Coimbra 

23 
Formação: Encontro Inicial de Candidatos a 

Dirigente 

Candidatos a Dirigente (PIF 

2023) 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

23 
Formação: Encontro Inicial para Tutores Locais 

de Formação 

Agrupamentos com candidatos 

ao PIF 2023 

Regional / Centro de 

Formação Escutista 

24 Comité Nacional Pedagógico 
Dirigentes / Equipas de 

Atividades 
Nacional 
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO 2022 / 2023 

 

DESCRIÇÃO DESPESAS RECEITAS SALDO NOTAS 
     

Quotização 24.020,00 € 30.650,00 € 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 4.200,00 € 4.200,00 €    

Cartões de filiação 150,00 € 150,00 €    

 

Calendários 4.370,00 € 6.600,00 € 2.230,00 €  

Calendários 4.370,00 € 5.750,00 €   

Premio pela compra dos 11500 calendários   850,00 €   

 

Subsídios  27.300,00 € 27.300,00 €  

PAJ  1.500,00 €   

Apoios externos  5.000,00 €   

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

Câmara Municipal de Viana do Castelo - Apoio 

regular 
 800,00 €   

 

Atividades 29.435,00 € 33.580,00 € 4.145,00 €  

Abertura do Ano Escutista 2.500,00 € 3.000,00 €   

Encontro Nacional de Chefes de Unidade 200,00 €    

Luz da Paz de Belém - Fátima 150,00 €    

Raid de Inverno - Caminheiros 1.600,00 € 2.000,00 €   

Raid de Inverno - Pioneiros 2.000,00 € 2.590,00 €   

Dia da Conversão de São Paulo 150,00 €    

Atividade Regional de B.P. 2.500,00 € 3.000,00 €   

Tecoree Regional 150,00 €    

Cenáculo Regional 250,00 €    

ERGuias – Encontro Regional de Guias 150,00 €    

Encontro Regional de Chefes de Unidade 150,00 €    

Atividade Regional de Lobitos 2.600,00 € 3.000,00 €   

Atividade Regional de Exploradores 3.500,00 € 4.000,00 €   

Dia de São Pedro – Atividade Regional 150,00 €    

Atividade +IV 150,00 €    

CPI – Curso de Preparação Internacional 160,00 € 240,00 €   

Arraial Escutista 500,00 €    

Conversa “(a)fiada” 100,00 €    

Conselho Consultivo Nacional / Comité Pedagógico / 

Comité de Adultos 
200,00 €    

Atividade – Vigilância Florestal 10.000,00€ 13.000,00€   
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Formação 6.940,00 € 6.800,00 € -140,00 €  

EI – Encontro Inicial 150,00 € 250,00 €   

PIF 2.450,00 € 2.750,00 €   

Formações temáticas 200,00 € 300,00 €   

Escutismo Movimento Seguro 480,00 € 600,00 €   

Fórum Regional de Dirigentes 850,00 € 1.000,00 €   

Curso de Educadores – Tronco Específico da II e IV 850,00 € 1.000,00 €   

Jornadas Técnicas 500,00 € 600,00 €   

Encontro de Tutores Locais 180,00 € 250,00 €   

Encontro Inicial de Candidatos a Dirigentes (PIF 2023) 80,00 € 100,00 €   

Conselho Consultivo Nacional / Comité Pedagógico / 

Comité de Adultos 
200,00 €    

CAF – Curso de Adjuntos de Formação 300,00 €    

Despesas gerais 700,00 €    

 

Funcionamento 2.950,00 € 10.000,00 €  7.050,00 €  

Despesas gerais com sede regional 1.500,00 €    

Despesas administrativas 200,00 €    

Despesas com o pessoal 750,00 €    

Despesas de transporte 500,00 €    

Aluguer do espaço do Centro de Formação  10.000,00 €   

 

Financeiras 25,00 € 0,00 € -25,00 €  

Despesas bancarias 25,00 €    

     

Investimentos 49.500,00 €   -49.500,00 €  

Mobiliário Sala D. Anacleto Oliveira 3.500,00 €    

Mobiliário Salas das Equipas Regionais 5.000,00 €    

Climatização do Edifício 15.000,00 €    

Mobiliário Escutista 1.000,00 €    

Campo Escutista 25.000,00 €    
 

DMF 57.016,67 € 65.000,00 € 7.983,33 € A 

 

Total   5.673,33 €  
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Nota A):  DMF - Deposito de Material e Fardamento Regional  
DESCRIÇÃO DESPESAS RECEITAS 

Custos das mercadorias vendidas 54.166,67 €   

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 2.250,00 €   

Vendas   65.000,00 € 

TOTAL: 57.016,67 € 65.000,00 € 

RESULTADO DO DMF:   7.983,33 € 

    
 

 

Adelino Ezequiel da Silva Miranda 

⧫ Secretário Regional de Gestão Financeira  

 


