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1 - INTRODUÇÃO 

Este documento traduz a ação desenvolvida pela Junta de Regional do Corpo Nacional de Escutas de 

Viana do Castelo, através das suas Secretarias e respetivos Departamentos Regionais, integrando ainda, 

as Contas do Exercício, relativas ao Ano Escutista 2019/2020, compreendido entre 1 de Outubro de 

2019 de 30 de Setembro de 2020. 

O ano escutista começou auspicioso, com o nosso trabalho orientado pelas grandes linhas estratégicas 

definidas em sede do Plano Regional, destacando-se três pilares fundamentais: início das obras do 

Centro de Formação Escutista; um ambicioso plano de formação; atividades pedagógicas que 

culminariam com o ACAREG 2020 – Acampamento Regional.  

Contudo, enquanto o primeiro semestre foi amplamente produtivo com a realização plena do que estava 

previsto, o segundo semestre foi condicionado pelo surgimento da pandemia do COVID-19, obrigando 

numa primeira fase, ao confinamento generalizado, e depois à procura de soluções para assegurar a 

manutenção do vínculo pedagógico dentro do CNE e de atividades que permitissem uma retoma 

gradual da vivência escutista presencial, ainda que sujeita a fortes condicionalismos. 

Em termos pragmáticos, podemos sintetizar esse trabalho nas linhas seguintes: 

As obras do Centro de Formação Escutista iniciaram-se e progrediram a bom ritmo, permitindo 

vislumbrar a curto prazo a concretização deste sonho antigo da Região. Neste âmbito, o ano foi 

produtivo apesar das condicionantes, com o desenvolvimento de iniciativas internas com o 

envolvimento dos Agrupamentos e da comunidade com vista à angariação e fundos (e.g. jantares, 

sorteio de rifas, títulos, donativos de empresas e particulares, empréstimos de alguns Agrupamentos, 

etc).  

Neste compromisso interno de juntos acalentarmos o sonho e resolutamente o concretizarmos, é de 

elementar justiça salientar o apoio fundamental do Senhor Bispo, D. Anacleto Oliveira, que sempre 

nos incentivou a prosseguir a nossa missão contra as adversidades do caminho, e que, pouco antes da 

sua partida inesperada, diligenciou para que o Centro de Formação fosse complementado com um 

terreno de oitocentos metros quadrados, cedido pela Diocese, em reconhecimento da “seriedade do 

trabalho que o CNE desenvolve”, como fez questão de afirmar no último Conselho Regional de 4 de 

Julho, em que nos honrou mais uma (derradeira) vez com a sua presença amiga, tendo na ocasião 

também anunciado a sua nomeação do Pe. Xavier Moreira para Assistente Regional do CNE. 

Paralelamente, diligenciamos o apoio de entidades públicas a este projeto, sendo de destacar o apoio 

muito significativo da Câmara Municipal de Viana do Castelo, determinante para a viabilidade 

financeira deste investimento. 
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Candidatamo-nos ainda ao apoio do Programa de Apoio às Infraestruturas do IPDJ e contactámos 

Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais do distrito para complementar a diversidade dos apoios, 

processo que ainda está em curso. 

No que respeita à Qualificação dos Recursos Adultos dos Agrupamentos, apesar de não ter sido 

possível realizar todas as ações que estavam previstas, foi desenvolvido muito trabalho, com a 

concretização dos seguintes Percursos de Formação: 

▪ Iniciação à Pedagogia Escutista do PIF 2019; 

▪ Encontro Inicial, para 31 candidatos a dirigentes, tendo em vista a fundação de um 

Agrupamento do CNE, em Melgaço; 

▪ Formação Geral da Pedagogia Escutista do PIF 2018 B, com 26 formandos; 

▪ “Escutismo Movimento Seguro”, formação que permitiu qualificar 52 dirigentes de 12 

Agrupamentos. 

Relativamente às Grandes Atividades, abrimos com a grande festa do escutismo na Região, com a 

realização da Abertura do Ano Escutista 2019/2020, em Reboreda, Vila Nova de Cerveira, inspirados 

pela figura de Santa Isabel de Portugal, sob o lema “Servir”. 

Foram promovidas outras atividades regionais, privilegiando as atividades por Secção, já com o 

propósito de criar dinâmicas de jogo para o ACAREG 2020. Realizaram-se as seguintes iniciativas:  

▪ Encontro de Guias e sub guias da I Secção – Lobitos, com uma acçãoformativa paralela, 

para Dirigentes sobre Desenvolvido da Parentalidade e Educação Positivas, no âmbito do 

projecto “Ensinar o Coração”, em colaboração com a Câmara Municipal de Viana do 

Castelo. 

▪ Encontro Regional de Guias – IV Secção - Caminheiros 

▪ Raide de Inverno da IVª Secção – “Caminh`Alto, A Caminho da Santidade” 

▪ Atividade Regional de Guias e Sub-Guias - “Guias ou Empurras?” 

▪ VI ERGUIAS Regional de Viana do Castelo: 

• Encontro Regional de Guias (Exploradores) 

• Encontro Regional de Guias da III Secção - O Mundo nas Tuas Mãos 

A evolução da pandemia, acabou por impedir a realização da atividade Regional de S. Jorge e o 

ACAREG 2020. 

Para promovermos o processo de desconfinamento dos Agrupamentos, a Junta Regional promoveu 3 

protocolos com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, com o envolvimento dos escuteiros em 

iniciativas de serviço à comunidade no âmbito da Proteção Civil (Assistente de Praia, Vigilância 

Florestal, Equipa de retaguarda inserida no apoio/combate à pandemia) e ações de combate às espécies 

invasoras no litoral sul do concelho.  
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Estas iniciativas ajudaram também a promover o escutismo na comunidade, relevando o seu papel na 

educação e formação de crianças e jovens, para os valores de cidadania, premência das questões 

ambientais e da sustentabilidade, bem como o desenvolvimento do espírito de serviço. 

Todo o trabalho desenvolvido resultou das sinergias das diferentes Secretarias e Departamentos 

Regionais, que tiveram que reinventar-se para vivermos o escutismo neste novo contexto. Neste âmbito 

é importante realçar o papel da Comunicação e Imagem no apoio permanente aos Agrupamentos na 

área das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo CNE e na dinamização do portal regional, das 

páginas e grupos nas redes sociais, de forma séria e seletiva, tornando-as plataformas auxiliares ao 

nosso trabalho, bem como a aposta na transmissão vídeo de várias atividades e cerimónias regionais, 

que resultam de centenas de horas de inestimável trabalho e dedicação. 

Finalmente, no plano financeiro, importa enfatizar que o relatório de Contas expressa o trabalho 

empenhado de todos, na criação de condições sustentáveis para a concretização dos objetivos 

estratégicos definidos, designadamente, na aposta na formação dos Dirigentes, na promoção de 

atividades pedagógicas enriquecedoras para os nossos escuteiros, que articulem as dimensões local, 

regional e nacional do escutismo; bem como, o empreendimento mais significativo da história da nossa 

Região, com a construção do Centro de Formação Escutista Regional.  

A todos os que ajudaram a conseguirmos estes resultados, deixamos o nosso público agradecimento. 

 

 

Manuel António Azevedo Vitorino 

Chefe Regional 
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2 - AÇÕES REALIZADAS EM 2019 E 2020 
 

DATA ACÇÂO Nº 

PARTICIPANTES 
LOCAL ORGÃO 

RESPONSÁVEL 

10/10/2019 Reunião da Junta Regional 6 Barroselas Junta Regional 

12/10/2020 Abertura do Ano Escutista 1034 
Reboreda – V. N. 
Cerveira 

Junta Regional 

16/10/2019 
Reunião da Junta Regional 
/ Candidatos de Melgaço 

7 + 3 Meadela Junta Regional 

08 a 
10/11/2019 

Encontro Nacional de Chefes de 
Agrupamento 

24 Vagos - Aveiro Nacional 

09/11/2019 
Reunião da Junta Central com os Chefes 
de Agrupamento 

1 Vagos - Aveiro Nacional 

12/11/2019 
Reunião da Junta Regional 
/ Projeto “Casas Abrigo” 

7 + 1 Meadela Junta Regional 

27/11/2019 Reunião da Junta Regional 7 Meadela Junta Regional 

29/11/2019 Reunião JR - CA/ SA / TA 35 Barroselas Junta Regional 

12/12/2019 Reunião JR / CFJ Regional 7 + 3 Meadela Junta Regional 

15/12/2019 Luz da Paz de Belém – Partilha Nacional 18 Santarém Junta Central 

16/12/2019 Luz da Paz de Belém – Partilha Regional  
Sé de Viana do 
Castelo 

Junta Regional 

26/12/2019 Visita ao local do ACAREG 17 
Arcos de 
Valdevez 

Junta Regional 

29/12/2019 Reunião da Junta Regional 8 Castelo do Neiva Junta Regional 

11/01/2020 Conselho Regional  
Sr. do Socorro – 
Viana do Castelo 

Mesa dos 
Conselhos 
Regionais 

18/01/2020 
Jantar de Reis Regional – Campanha 
Financeira 

270 Alvarães Junta Regional 

19/01/2020 Teecoree – Prova Regional 52 Reboreda Junta Regional 

15/01/2020 Reunião da Junta Regional 6 Meadela Junta Regional 

21/01/2020 
Reunião da Junta Regional / Agrupamento 
807 Arcozelo 

4 + 8 Arcozelo Junta Regional 

23/01/2020 
Reunião da Junta Regional com o 
Presidente da Câmara Municipal de Arcos 
de Valdevez 

4 
Arcos de 
Valdevez 

Junta Regional 

28/01/2020 Reunião da Junta Regional 6 Meadela Junta Regional 

30/01/2020 Reunião JR/ Equipas atividades 3 + 13 Meadela Junta Regional 

08/02/2020 INDABA 58 
Arcos de 
Valdevez 

Junta Regional 

12/02/2020 Reunião da Junta Regional 7 Meadela Junta Regional 

19/02/2020 Reunião preparatória ACAREG  
Arcos de 
Valdevez 

Junta Regional 

20/02/2020 
Reunião da Junta Regional com o 
Presidente da Câmara Municipal de Viana 
do Castelo 

4 Viana do Castelo Junta Regional 
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DATA ACÇÂO 
Nº 

PARTICIPANTES 
LOCAL 

ORGÃO 

RESPONSÁVEL 

20/02/2020 
Reunião da Junta Regional com o 
Presidente da Câmara Municipal de Viana 
do Castelo 

4 Viana do Castelo Junta Regional 

22/02/2020 Conselho Nacional de Representantes 4 
Balazar – Póvoa 
de Varzim 

Mesa dos 
Conselhos 
Nacionais 

22/02/2020 Tomada de Posse da Junta Central 4 
Balazar – Póvoa 
de Varzim 

Comissão 
Eleitoral Nacional 

22/02/2020 
Jantar de angariação de fundos – Centro 
Regional Formação Escutista 

290 Meadela 
Agr.348 - 
Meadela 

6 a 8/03/2020 Cenáculo Regional 27 Viana do Castelo Equipa IV 

12/03/2020 Reunião da Junta Regional 8 Meadela Junta Regional 

2 e 3/04/2020 
Reunião Junta Central com os Chefes 
Regionais 

1 Online Junta Central 

18/04/2020 
Reunião Junta Central com os Chefes 
Regionais 

1 Online Junta Central 

30/04/2020 Reunião de Chefes de Agrupamento 19 Online Junta Regional 

12 e 
13/09/2020 

Conselho Nacional Representantes 4 Coimbra MC Nacionais 

13/05/2020 Tertúlia Regional da I Secção  31 Online Junta Regional 

26/05/2020 
Reunião da Junta Regional com os Chefes 
de Agrupamento 

34 Online Junta Regional 

03/06/2020 Formação SIIC  Online Junta Central 

03/06/2020 
Reunião Junta Central com os Chefes 
Regionais - Preparação desconfinamento 

1 Online Junta Central 

08/06/2020 
Reunião Junta Regional com a Vereadora 
Carlota Borges 

5 Viana do Castelo Junta Regional 

12/06/2020 Reunião Equipas de Atividades  Online Junta Regional 

25/06/2020 Reportagem Porto Canal 6 Viana do Castelo 
CMVC / 
Junta Regional 

30/06/2020 Reportagem RTP 6 Viana do Castelo 
CMVC / 
Junta Regional 

04/07/2020 
Reunião da Junta Central com os Chefes 
Regionais 

1 São Jacinto Junta Central 

04/07/2020 Conselho Regional 1 
Auditório Centro 
Paulo VI - Darque 

Mesa dos 
Conselhos 
Regionais 

25 e 
26/09/2020 

Reunião da Junta central com Juntas 
Regionais 

 
Cernache - 
Coimbra 

Junta Central 

26/09/2020 
Conselho Consultivo Nacional-JC / Juntas 
Regionais 

1 Coimbra Junta Central 

18/11/2020 Reunião da Junta Regional 8 Online Junta Regional 

27/11/2020 
Reunião de Chefes de Agrupamento, 
Secretários e Tesoureiros 

54 Online Junta Regional 

23/12/2020 Reunião da Junta Regional 8 Online Junta Regional 

 

Henrique Luís Carvalho Amorim  

Chefe Regional Adjunto 
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3 – FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS 

Em 2019/2020, e no sentido de Promover a Qualificação dos Recursos Adultos dos Agrupamentos, 

previmos iniciar um novo PIF, designado por PIF 2019, concluir o PIF 2018 B, fazendo todas as formações 

inerentes ao 2º ano deste percurso, realizar as Específicas dos Cursos de Educadores para as 2ª e 4ª secções, 

entrar na fase de Estágios dos Cursos de Educadores para as 1ª e 3ª secções, e realizar as primeiras de várias 

ações de Formação do Escutismo Movimento Seguro (E.M.S.), de modo a qualificar todos os dirigentes da 

Região nesta formação tão importante e obrigatória. 

O ano Escutista iniciou-se com toda a normalidade. Na Iniciação à Pedagogia Escutista do PIF 2019 (Ver 

relatório detalhado desta formação), houve uma adesão menor do que é habitual com poucos candidatos 

inscritos e de poucos Agrupamentos. 

Ainda em janeiro de 2020, surgiu a oportunidade, há muitos anos esperada, de realizar um Encontro Inicial 

para candidatos a fundar um Agrupamento do CNE em Melgaço. Em ação realizada no Centro Paroquial 

do referido concelho, comparecerem, numa sexta à noite, 31 candidatos a Dirigentes. No sábado, após 

algumas desistências, concluíram a referida formação 13 candidatos. Para a equipa de formadores que se 

deslocou a Melgaço, ficaram boas perspetivas relativamente à equipa de adultos que terá pela frente o 

desafio de se formar e organizar o arranque de um novo Agrupamento num concelho muito carente ao nível 

do número de crianças e adolescentes necessários à boa aplicação do Método Escutista e ao crescimento 

sustentável do efetivo do Agrupamento. 

Na Formação Geral da Pedagogia Escutista do PIF 2018 B, participaram grande parte dos candidatos que 

haviam já feito o 1º ano do referido PIF (ver relatório detalhado desta formação). 

A primeira formação em Escutismo Movimento Seguro teve uma adesão muito significativa, quer em 

termos de número de dirigentes (52) quer no que concerne ao número de Agrupamentos (12). 

Esta ação de formação, para a qual convidámos formadores que trabalham em Associações ou Entidades 

públicas ligadas a esta temática, designadamente formadores da Guarda Nacional Republicana, todos muito 

qualificados e com muita experiência nos vários temas que compõem a formação E.M.S.. Decorreu 

muitíssimo bem com uma avaliação muito positiva de todos os participantes. Nesta formação conseguimos 

qualificar uma fatia significativa dos Dirigentes adultos da Região. 

E, 15 dias após a realização desta formação, e quando nos preparávamos para realizar as restantes formações  

previstas em Plano, surgiu a Pandemia do Covid-19. Aliás os Módulos de Formação Obrigatórios do 

enriquecimento do PIF 2018 B, estavam previstos realizar precisamente no 1º fim-de-semana da pandemia. 

Numa primeira fase, e desconhecendo toda a dimensão da referida pandemia, adiámos as formações, que 

vieram depois a ser canceladas. 
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Relativamente aos estágios dos Cursos de Educadores para as 1ª e 3ª secções, alguns ainda foram realizados 

antes da Pandemia, mas a maioria foram suspensos e os prazos de realização e entrega dos Relatórios de 

estágio foram reformulados em função do desconfinamento que se foi efetuando (ver relatório intermédio 

desta formação). 

Em Outubro de 2019, arrancou, com um uma semana de atraso relativamente à data prevista, o sonho da 

Região Escutista de Viana do Castelo – a Construção do Centro de Formação Escutista. 

A obra, devido à muita chuva que caiu aquando da escavação para a realização dos alicerces, veio a ter na 

fase inicial algum atraso e só com a inclusão de uma grande quantidade de godo, foi possível o verdadeiro 

arranque da obra. 

 

 
16/10/2019 

 
04/11/2019 

 
21/01/2020 

 
07/02/2020 
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Durante todo o Ano escutista, mesmo durante o período de pandemia, a obra decorreu a bom ritmo dentro 

do que estava previsto em projeto. 

Foram realizadas várias reuniões em obra, com o Presidente da C.M. de Viana do Castelo, vereadores e 

responsáveis técnicos do referido Município. 

Em representação da Junta Regional, dona da Obra, realizei em obra, várias reuniões com o Arquiteto João 

Franco responsável pelo Projeto de Arquitetura, o Eng.º Jorge Lopes responsável pelas áreas de Engª Civil 

e  os Engenheiros da Onwork’s, empreiteiro a quem adjudicamos a execução da obra. Realizei ainda várias 

reuniões no decurso da obra, com o Eng.º Eletrotécnico e a Empresa instaladora da Eletricidade e 

Telecomunicações, com o Eng.º Pedro Cruz da área de mecânica e com as empresas Tecnilima, que nos fez 

gratuitamente o projeto de Ar condicionado, e com a empresa Frimaciel que nos fez gratuitamente o projeto 

da cozinha do Centro de Formação. 

 

 
23/02/2020 

 
18/03/2020 

 
02/05/2020 

 
30/09/2020 

 

E, numa das visitas à obra, contamos com a presença do nosso Bispo D. Anacleto Oliveira. Ainda não tinha 

entrado nas instalações, e já, com a sua alegria contagiante, nos dizia que a obra necessitava de um terreno, 

sem o qual ficaria um Centro de formação incompleto. D. Anacleto viu, com extrema clarividência, da 

necessidade da existência de uma infraestrutura de apoio, indispensável à formação em campo, com vista 
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à consecução dos objetivos do Método Escutista. O seu pensamento estava em total sintonia com o que 

pretendíamos para o novo Centro de Formação escutista.  

Logo, ali, ficou apalavrado, com o nosso saudoso pastor, que deveríamos fazer chegar, com urgência, ao 

Conselho Económico Diocesano, uma proposta de realização de um novo protocolo entre a Diocese de 

Viana do Castelo e a Junta Regional, para a cedência de parcela de terreno adjunta à construção. Essa 

estrutura, foi, de seguida, aprovada no referido Conselho económico da Diocese, terá uma área útil de mais 

de 800 metros quadrados, que permitirá a realização de ações de formação em regime de acampamento, a 

realização de acampamentos para os 28 Agrupamentos da Região Escutista de Viana do Castelo, 

acampamentos de escuteiros de outras Regiões Escutistas, quer nacionais quer de outros países, 

constituindo ainda um espaço para servir outros Movimentos da Igreja e da sociedade civil. 

 

 

 
13/06/2020 

 
12/08/2020 

 
13/08/2020 

 
13/08/2020 

 
 

Vítor Lopes de Lima 

Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos 
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3.1 - RELATÓRIO DO CURSO DE EDUCADORES 

No tocante aos CE2019, e como era do conhecimento dos dirigentes em formação e das suas Direções de 

Agrupamento, os mesmos estavam previstos acabar os estágios até 30 de Setembro de 2020. Contudo o 

surgimento do surto pandémico da Covid19 alterou por completo a vida dos Agrupamentos arrastando com 

eles a vivência e atividades das Unidades, interrompendo nalguns casos estágios em curso e 

impossibilitando o início de outros. Esta situação levou a várias alterações de calendário no sentido de 

possibilitar aos dirigentes estagiários o tempo suficiente para o término do seu estágio, bem como para a 

apresentação do Relatório Final. No decorrer deste tempo os contactos entre Tutores Regionais e seus 

estagiários foram acontecendo de formas diferentes, uns, mesmo com as dificuldades existentes, reuniram 

presencialmente, outros utilizaram meios á distancia para colmatar a impossibilidade de presença direta. 

Estes momentos mostraram-nos como estavam a decorrer ou não os estágios nos Agrupamentos e podermos 

tirar conclusões sobre a evolução dos mesmos. 

A SRQA em sua reunião de 2 de Dezembro de 2020, depois de se avaliar caso a caso o percurso de cada 

estagiário, deparou-se que ainda faltavam concluir muitos estágios o que levou ao alargamento dos prazos 

para termino dos mesmos.  

Presentemente faltam concluir o estágio do CE da I secção 38% dos estagiários, sendo-lhes dado até 31 de 

Março de 2021 (último dia) para remeterem o Relatório Final ao seu Tutor Regional, devendo neste espaço 

de tempo realizar o Estágio e elaborar/entregar o RF. 

Quanto aos estagiários do CE da III secção, ainda faltam concluir o referido estágio 72%, e que o terão de 

realizar até 1 de Setembro de 2021 sendo que este dia é o último para envio do Relatório Final ao seu Tutor 

Regional.  

 

António Pereira 

Diretor do Curso de Educadores 
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3.2 - RELATÓRIO INTERCALAR DO PIF 2019 

Após a realização do EI realizados em Setembro de 2019 com a participação de 14 candidatos a dirigentes, 

estes iniciaram o seu processo de formação integrando as Equipas de animação dos Agrupamentos a que 

pertencem. 

Durante o período e Discernimento, realizou-se a 30 de Novembro e 1 de Dezembro a Iniciação à Pedagogia 

Escutista – IPE. Os participantes foram distribuídos por 4 patrulhas. 

Os candidatos são oriundos de 8 agrupamentos da Região, e estão distribuídos de acordo com o que é 

apresentado no gráfico seguinte. 

 

 

Relativamente PDPE - Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista, os 14 candidatos a dirigentes 

apresentaram o referido plano. 

No que diz respeito a avaliação pelos candidatos no que concerne ao IPE, e tendo em conta 13 critérios 

analisados, o resultado é claramente satisfatório. Os 13 critérios foram avaliados de 1 a 4, sendo o 1 - MAU 

e o 4 - MUITO BOM, e foi possível verificar que todos critérios e em todas as unidades de formação foi de 

BOM e MUITO BOM. 

 

• Os critérios avaliados foram: 

1. Acolhimento e Organização 

2. Bem-estar e conforto (limpeza dos espaços, refeições, salas de formação, ambiente da sala, 
…) 

3. Clima do grupo (relacionamento entre todos os participantes, …) 

4. Ritmo de trabalho (equilibrado, apressado, exaustivo, …) 

5. Oportunidades de participação dos formandos 
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6. Relação formadores-formandos 

7. Atuação pedagógica dos formadores | As Sete Maravilhas do Método Escutista 

8. Atuação pedagógica dos formadores | Sistema de Patrulhas 

9. Atuação pedagógica dos formadores | Sistema de Progresso 

10. Atuação pedagógica dos formadores | Mística e Simbologia 

11. Atuação pedagógica dos formadores | Relação Educativa 

12. Atuação pedagógica dos formadores | Eq. de Animação e Gestão da Unidade 

13. Concretização das expectativas 

 

O gráfico abaixo ilustra a média das avaliações nos 13 critérios referidos. 

 

 

Encontramos na avaliação aspetos sistematicamente bem cotados e que fundamentalmente se referem ao 

Clima do Grupo (relacionamento entre todos os participantes,…) em que a avaliação foi unânime e com 

pontuação máxima por parte dos formandos, à relação formadores-formandos e ao Acolhimento e 

Organização. 

 

    Isabel Braga 

Diretora do PIF 2019 
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3.3 - RELATÓRIO DO PERCURSO INICIAL DE FORMAÇÃO (PIF) 2018 B 

O FGPE decorreu conforme previsto onde se inscreveram 26 dos 28 elementos que iniciaram o PIF, sendo 

que um desistiu definitivamente e outro irá tentar no próximo ano terminar o seu percurso, o que muito 

desejamos. Os 26 participantes são oriundos de 10 agrupamentos da região, conforme quadro abaixo. 

 

NIN AGRUPAMENTO NOME 

1518001257005 1257 - S. João da Ribeira Ana Maria Braga Rosendo 

0318001257002 1257 - S. João da Ribeira Ana Maria Cerqueira Viana 

1818001257004 1257 - S. João da Ribeira Carlos Martins Oliveira Lopes 

8918000214004 214 - Arcos de Valdevez Constança Rodrigues 

0018000343005 343 - Senhor do Socorro Joana Sofia da Silva Cacais 

0318000343007 343 - Senhor do Socorro Pedro Arieira Lima 

0118000348012 348 - Meadela Catarina Carvalho Gomes 

1818000396007 396 - Vila Nova de Muía Joana Margarida dos Santos Costa Barreto Lima 

0118000452004 452 - V. N. Anha Bárbara Silva Gonçalves 

0118000452008 452 - V. N. Anha Filipe da Costa Alves 

0118000452009 452 - V. N. Anha Joana Lima Reis 

0118000452010 452 - V. N. Anha João Luís Vila Chã Torres 

0118000452012 452 - V. N. Anha Márcia Martins Pereira 

0118000452014 452 - V. N. Anha Maria Gonçalves Maciel 

0118000452020 452 - V. N. Anha Sara Isabel de Lima Pereira 

0318000452005 452 - V. N. Anha Tiago Brito Novo 

0718000085015 85 - Barroselas Célia Cristina do Vale Fernandes 

0518000085003 85 - Barroselas Diana Andreia Gomes Branco 

9818000085011 85 - Barroselas João Pedro Tilheiro Amaral 

9918000085014 85 - Barroselas Luís Miguel Costa Sá 

9818000085023 85 - Barroselas Ricardo Filipe Rego da Cruz 

1818000913015 913 - Vila Franca Carla do Céu Lima da Silva Dias 

1818000913016 913 - Vila Franca Rui Jorge Calçada Dias 

1818000955004 955 - Carvoeiro Daniel de Brito Soares 

1818000955006 955 - Carvoeiro Francisco Alberto Costa Sobreiro 

1818000981008 981 - Campos Carla Maria Moreira pereira 

 

No que diz respeito a avaliações, e tendo em conta 16 critérios analisados, o resultado é claramente 

satisfatório. Os 16 critérios foram avaliados de 1 a 4, sendo o 1-Mau e o 4 - Muito Bom, e foi possível 

verificar que se posicionou na sua larga maioria no 4 - Muito Bom. 
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PERGUNTA 1 2 3 4 TOTAL 

1. Acolhimento e Oração 0 0 0 24 24 

2. Bem-estar e conforto (Limpeza dos espaços, ambiente da sala, refeições, sala de 
formação, …) 

0 0 3 21 24 

3. Clima do Grupo (relacionamento entre todos os participantes, …) 0 0 0 24 24 

4. Ritmo de trabalho (equilibrado, apressado, exaustivo, …) 0 0 15 9 24 

5. Oportunidades de participação dos formandos 0 0 7 17 24 

6. Relação Formadores - Formandos 0 0 0 24 24 

7. Atuação pedagógica dos formadores | Organização da Expedição 0 0 3 21 24 

8. Atuação pedagógica dos formadores | Técnica de Expressão e Caracterização 0 0 9 15 24 

9. Atuação pedagógica dos formadores | Aprender Fazendo | Pedagogia do Projeto | 
Idealização e Escolha 

0 0 8 16 24 

10. Atuação pedagógica dos formadores | Painel de Projeto 0 1 12 11 24 

11. Atuação pedagógica dos formadores | Atelier: Pioneirismo  0 1 1 22 24 

12. Atuação pedagógica dos formadores I Atelier: Primeiros Socorros 0 0 3 21 24 

13. Atuação pedagógica dos formadores I Angariação de Fundos 0 0 6 18 24 

14. Atuação pedagógica dos formadores I Pedagogia do Projeto – Enriquecimento e 
Preparação 

0 2 12 10 24 

15. Atuação pedagógica dos formadores I Pedagogia do Projeto – Realização 
(Planificação do Acampamento) 

0 1 7 16 24 

16. Concretização das expectativas  0 0 3 21 24 

 

 
 

Estes indicadores permitirão corrigir aspetos menos conseguidos de modo a que futuras formações 

consigam melhores resultados. 

Este ano e dada a situação atual de pandemia que nos afeta, não foi possível realizar/concluir a formação 

prevista, o que lamentamos, pois era visível o empenho de todos os formandos durante o período de 
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formação realizado. Uma palavra de apreço para todos eles e esperamos que apesar de tudo o que estamos 

a passar, consigam manter a chama da motivação acesa e concluir a sua formação. 

Um agradecimento a todos os formadores que se disponibilizaram durante todo o fim de semana bem como 

na sua preparação. 

Fernando Catarina 

Diretora do PIF 2018 B 

 

 

3.4 - FORMAÇÃO ESCUTISMO MOVIMENTO SEGURO 
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DIRIGENTES PARTICIPANTES AGRUPAMENTO: 

Alexandrina Ferreira 955 - Carvoeiro 

Ana Filipa Lima Silva 452 - V. N. Anha 

Ângela Cerqueira 343 - Senhor do Socorro 

Cândida Maria Alves Sobreiro 475 - Mujães 

Carla Cristina Borlido Silva Antunes 343 - Senhor do Socorro 

Carlos Silva 452 - V. N. Anha 

Carolina Maria Lima Gonçalves 452 - V. N. Anha 

Cristiana Viana 452 - V. N. Anha 

Daniel Miranda 450 - Serreleis 

Diana Alves 452 - V. N. Anha 

Elisabete Correia 452 - V. N. Anha 

Elsa Maria Gonçalves da Silva Oliveira 475 - Mujães 

Flora Maciel 452 - V. N. Anha 

Florbela Barreto Sampaio 538 - Darque 

Helena Gonçalves 452 - V. N. Anha 

Henrique Luís Amorim Junta Regional 

Hugo Miguel Rodrigues Mesquita 348 - Meadela 

Joana Filipa Antunes Sousa 348 - Meadela 

João Abreu 348 - Meadela 

João Branco de Barros 538 - Darque 

José António Veiga 1379 - Correlhã 

José Miguel morais sousa 452 - V. N. Anha 

Lígia Pereira 450 - Serreleis 

Manuel Dias Ligeiro 423 - São Romão do Neiva 

Margarida Novo Lima Amorim 452 - V. N. Anha 

Maria Alzira Cruz Fernandes 423 - São Romão do Neiva 

Maria de Fátima Gonçalves Gomes Rego 475 - Mujães 

Maria Emília Gonçalves da Silva Oliveira 475 - Mujães 

Maria Isabel Rodrigues Lima 452 - V. N. Anha 

Maria Manuela Rego Elias Sousa 452 - V. N. Anha 

Maria Micaela Rodrigues de Castro Miranda 85 - Barroselas 

Martinho Baganha 343 - Senhor do Socorro 

Micael Miranda 348 - Meadela 

Nelson André Dias de Sá 452 - V. N. Anha 

Nuno Filipe Barreto de Abreu 452 - V. N. Anha 

Nuno Pereira 1379 - Correlhã 

Óscar Costa 85 - Barroselas 

Palmira de Sá Guimarães Martins 85 - Barroselas 

Patrícia Maciel 343 - Senhor do Socorro 

Patrícia Rodrigues 374 - Alvarães 

Paulo Lima Junta Regional 
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Pedro Lago 809 - Rebordões 

Raul Santos 348 - Meadela 

Rosa Maria Gonçalves Mesquita dos Santos 348 - Meadela 

Sara Rio 374 - Alvarães 

Sebastião Barbosa 85 - Barroselas 

Sérgio da Cruz Correia 423 - São Romão do Neiva 

Silvia Cristina Gonçalves Ferraz Manso 538 - Darque 

Susana Rafaela Guimarães Martins 85 - Barroselas 

Teresa Amorim 452 - V. N. Anha 

Teresa Raquel Castro Cerqueira Lopes 348 - Meadela 

Vítor Teixeira 452 - V. N. Anha 

 

Um agradecimento muito especial à Drª e Dirigente do CNE Raquel Cerqueira, à Drª Paula Brites, ao Dr. 

Mário Leitão e aos formadores da GNR Vera Cruz e Eduardo Viamonte. 

Ao Pároco de Barroselas pela cedência gratuita do auditório do Centro Paroquial e disponibilidade total de 

todos os meios que lhe solicitámos. 

 
 
 
3.5 - AÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS EM 2019/2020 

DATA AÇÃO 
Nº 

PARTICIPANTES 
LOCAL 

ORGÃO 

RESPONSÁVEL 

8-10-2019 
Reunião do Departamento de 

Formação 
12 

Sede Agrup. 452 

Vila Nova de Anha 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

22-10-2019 
Reunião do Departamento de 

Formação 
12 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

26 e 27-10-2019 Encontro Nacional de Formadores 4 Fátima 
Secretaria Nacional de 

Adultos 

5-11-2019 
Reunião do Departamento de 

Formação 
9 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

30-11 e 1-12-

2019 

Iniciação à Pedagogia Escutista - 

PIF 2019 
14 

Convento 

Passionistas - 

Barroselas 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

4-12-2019 
Reunião do Departamento de 

Formação 
11 

Sede Agrup. 573 

Seixas 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

17-12-2019 
Jantar do Departamento de 

Formação 
16 

Sede Agrup. 573 

Seixas 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

7-01-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
9 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

10 e 11-01-2020 
Encontro Inicial de Candidatos a 

Dirigentes do PIF 2019 
13 

Centro Paroquial 

de Melgaço 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

21-01-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
11 

Sede Agrup. 452 

Vila Nova de Anha 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 
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DATA AÇÃO 
Nº 

PARTICIPANTES 
LOCAL 

ORGÃO 

RESPONSÁVEL 

21-01-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
11 Sede Regional 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

1 e 2-02-2020 

1º Fim-de-semana - Formação 

Geral Pedagogia Escutista 

PIF 2018 B 

26 

Convento 

Passionistas - 

Barroselas 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

4-02-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
12 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

18-02-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
11 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

29-02-2020 Escutismo Movimento Seguro 52 
Casa Paroquial de 

Barroselas 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

3-03-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
13 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

17-04-2020 
Comité Nacional de Adultos 

(Online) 
1 . 

Secretaria Nacional de 

Adultos 

8-05-2020 Reunião de Obra 3 

Centro de 

Formação e Sede 

Regional. 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos e 

Junta Regional 

28-05-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação (Online) 
11  

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

6-06-2019 

Reunião de Secretários Regionais 

de Adultos com Secretaria Nacional 

de Adultos (Online) 

1  
Secretaria Nacional de 

Adultos 

17-07-2020 
Reunião na nova Sede Regional e 

Centro de Formação Escutista 
4  

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos e 

Junta Regional 

20-07-2020 

Pedido de autorização ao Conselho 

Económico Diocesano para 

realização de um novo protocolo 

para cedência de uma parcela de 

terreno para o Campo de formação 

escutista 

  

Junta Regional e 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

21-07-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
10 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

24-07-2020 

Aprovação do Pedido de 

Autorização de um novo Protocolo 

com a Diocese de Viana do Castelo 

com a cedência de terreno para o 

Campo de Formação 

   

16-09-2020 
Reunião do Departamento de 

Formação 
8 

Sede Agrup. 348 

Meadela 

Secretaria Regional 

para a Qualificação 

dos Agrupamentos 

26-09-2020 
Comité Nacional de Adultos 

(On line) 
1 . 

Secretaria Nacional de 

Adultos 

 
 

Vítor Lopes de Lima 

Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos 
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4 - GRANDES ATIVIDADES 

Amar com Inácio de Loyola é, pois, integrar pulsões, desejos e necessidades num projeto de vida com 

sentido, fruto de escolhas conscientes e livres para “maior glória de Deus” (admaiorem dei gloriam, o lema 

de Santo Inácio e dos jesuítas). 

Este percurso foi efetuado com base nas finalidades que constam no plano: 

1. Planear, acompanhar e monitorizar a realização das grandes atividades regionais; 

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

3. 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; 

 

De certa forma, consolidámos a participação qualitativa e quantitativa nas atividades regionais, onde 

queremos envolver, cada vez mais, os Agrupamentos, quer no planeamento quer na execução dos projetos, 

garantindo assim que serão tidos em conta todos os aspetos que possam condicionar as atividades, para que, 

cada vez mais, vão ao encontro das necessidades dos nossos escuteiros. Existiu um aumento qualitativo nas 

participações, quer de unidade quer de Agrupamentos, nas diferentes atividades regionais. Congregamos 

esforços para criar condições, desenvolvendo assim oportunidades educativas e de crescimento pessoal 

únicas. 

Ao longo do Ano Escutista 2019-2020, foram muitas as atividades desenvolvidas pela Região de Viana do 

Castelo e outras tantas, em que a participação de Escuteiros e Dirigentes da nossa Região, se denotou em 

atividades nacionais e internacionais. 

 

• Encontro de Guias e sub guias.  

 

No dia  23 de novembro realizou-se o primeiro  Encontro Regional de Guias e Sub Guias  da 1.ª Secção , 

na Escola Secundária de Monserrate.  

Estiveram presentes 82 guias e sub guias da região. 

O objetivo desta dinâmica era, para além de receber contributos dos participantes, despertar a consciência 

de ser Guia num Bando e da importância de como agimos hoje. 

Para tal  foram desenvolvidas várias atividades subordinadas  aos cargos/funções de Bando, orientação, 

formaturas, ordens e sinais, e feitura de flores para colocar no altar da “ Rainha Santa Isabel “ , dando 

continuidade à atividade realizada na Abertura do Ano Escutista. 

Houve também momentos de partilha, de convívio com os outros guias e sub guias da região.  

Os dirigentes puderam assistir a uma sessão  para o desenvolvimento da parentalidade e educação positivas. 
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Os guias revelaram um desempenho muito satisfatório, dado que se mostraram recetivos às atividades 

propostas. 

 

• Encontro Regional de Guias – IV Secção - Caminheiros 

A Equipa Pedagógica da IV Secção, procurou neste 1º Encontro Regional de Guias, alicerçar  a importância 

da sustentabilidade ambiental, observando o papel que o  Escutismo tem na formação da consciência do 

nossos futuros cidadãos ambientalmente responsáveis e sustentáveis, apresentando material de apoio e 

criando diversas dinâmicas com o objetivo final, de através de  uma reflexão conjunta conseguirem verificar 

o que pode a seu ver ser melhorado na Associação, apresentando propostas tendo por base 8 ( ODS 

6;7;11;12;13;14;15;17) dos 17 “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” que devem ser implementados 

por todos os países até 2030, sendo aqueles que mais diretamente estão relacionados com a sustentabilidade 

ambiental. 

 

A atividade contou com a presença de 4 dirigentes que compõem a Equipa Pedagógica Regional da IV 

Secção e com 22 participantes de 14 agrupamentos, sendo que dos inicialmente inscritos faltaram 2 

elementos e participaram outros 2 elementos que não se encontravam inscritos (ver anexo “Fixa de Check 

In”), estiveram ainda presentes na atividade 8 observadores. 

De uma forma sintetizada, o encontro permitiu à Equipa Pedagógica da IV Secção, o seguinte: 

▪ Reforçar junto das participantes a importância da sustentabilidade Ambiental; 

▪ Validar o papel que o  Escutismo tem na formação da consciência do nossos futuros cidadãos 

ambientalmente responsáveis e sustentáveis; 

▪ Verificar que a maioria dos rapazes presentes tem conhecimento o tema de escolhido para 

reflexão e da importância do papel que o movimento tem na formação da consciência dos 

jovens para que possam ser futuros cidadãos comprometidos com a sustentabilidade 

ambiental; 
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▪ Receber um feedback dos rapazes, quanto a sua interpretação de “Sustentabilidade 

Ambiental”, bem como, ter a perceção do envolvimento que cada um tem com o tema quer 

a nível pessoal, quer enquanto movimento na Comunidade. Tendo-se chegado a conclusão 

que os mesmos de uma forma geral têm um conhecimento bastante abrangente da 

sustentabilidade ambiental e da Comunidade em que estão inseridos, de tal forma, que 

conseguem identificar objetivos que podem fazer a diferença e que podem ser transportados 

das sede de cada agrupamento para a comunidade; 

▪ Perceber que o tempo do ERGUIAS para reflexão do tema proposto se tornou reduzido; 

▪ De uma forma geral verificar que os rapazes presentes no encontro se encontravam 

motivados, participativos e com espirito de partilha entre si e com a Equipa Pedagógica da 

IV Secção.  

▪ Identificar na partilha de grupo sobre a temática ”Caminheirismo na Região”, dificuldades 

a nível de Clã/Tribo; 

▪ Obtenção de contributos para minimização das dificuldades identificadas a nível de 

Clã/Tribo através da partilha entre os observadores de conhecimentos e de diversos métodos 

e formas de trabalho a nível de Clã/Tribo; 

▪ O compromisso de procurar uma maior proximidade e partilha entre todos os dirigentes que 

se encontram a trabalhar na IV Secção em toda a Região, por forma, a termos Caminheiros 

mais ativos e mais caminheiros presentes  nas Atividades Regionais; 

▪ Verificar que todos os observadores tem conhecimento do Sistema de Progresso, no entanto, 

não o aplicam todos da mesma forma; 

▪ De uma forma geral verificar que os observadores presentes no encontro possuem algumas 

dificuldades na colocação de funcionamento da sua secção na plenitude considerada como 

ideal, mostrando-se motivados, participativos e com espirito de partilha entre si e com a 

Equipa Pedagógica da IV Secção.  
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• Raide de Inverno da IVª Secção – “Caminh`Alto, A Caminho da Santidade” 

A Atividade Regional de Caminheiros - Raide de Inverno denominado “Caminh`Alto”, nesta edição de 

2019, como não poderia deixar de ser assumiu o desafio do Ano Escutista “Servir ao jeito de Isabel de 

Portugal” e teve como lema “A Caminho da Santidade”. Esta atividade envolveu momentos de raid, serviço 

e oração, decorrendo em regime de acantonamento. 

A Equipa Pedagógica da IV Secção, para esta Atividade Regional da IV Secção – Raid de Inverno, criou 

uma insígnia com o objetivo de servir de base e perdurar ao longo dos tempos em todas as atividades do 

género, unicamente sendo alterado o lema da atividade que este ano foi “A Caminho da Santidade”. 

A Equipa Pedagógica da IV Secção procurou promover uma atividade para caminheiros por forma a incutir 

nestes a importância de “Servir”, disseminar o escutismo na comunidade (8ª Maravilha do Método)  e 

potenciar o progresso pessoal nas várias áreas educativas.  

A atividade contou com a presença dos 5 dirigentes que compõem a Equipa Pedagógica Regional da IV 

Secção, com 21 participantes de 8 agrupamentos, sendo que dos inicialmente inscritos faltaram 10 

elementos e participaram ainda 08 dirigentes de 6 agrupamentos entre responsáveis pelas tribos e dirigentes 

convidados.  

De uma forma sintetizada, a atividade permitiu à Equipa Pedagógica da IV Secção, o seguinte: 

▪ Identificar dificuldades que os rapazes presentes tiveram ao longo da atividade; 

▪ Reforçar junto das participantes a importância do guia dentro de cada Tribo e do trabalhar 

como sendo um só; 

▪ Receber um feedback dos rapazes, quanto a sua interpretação da atividade, bem como, das 

dificuldades sentidas ao longo da mesma e de aspetos que no entender destes poderiam ser 

melhorados e/ou talvez acrescentados; 

▪ Verificar um aumento na aproximação e companheirismo entre os rapazes e a Equipa 

Pedagógica da IV Secção; 
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▪ Apontar a necessidade de aproximar a Equipa Pedagógica da IV Secção dos dirigentes que 

colaboram com os rapazes nas secções a nível de Agrupamento, convidar à sua participação 

ativa nas atividades para garantir o envolvimento dos rapazes, bem como, a troca de ideias 

e capacidades por forma a melhorar a experiência de todos, aumentar o espirito de grupo e 

a uniformização de procedimentos; 

▪ De uma forma geral verificar que os rapazes presentes no encontro se encontravam 

motivados, participativos e com espirito de partilha entre si, com a Equipa Pedagógica da 

IV Secção e com os restantes dirigentes e convidados presentes na atividade. 

 

  

  
 

• Encontro Regional de Guias (Exploradores) 

Decorreu no dia 15 de fevereiro o Encontro 

Regional de Guias no Centro Paulo VI em 

Darque, Viana do Castelo. 

O encontro teve como objetivo o debate sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 

eleição dos guias representantes da região de 

Viana do Castelo no Encontro Nacional de 

Guias. 
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Estiveram presentes 53 guias de 22 agrupamento da região. 

A atividade foi dividida em três momentos. 

Após os elementos serem divididos por pequenos grupos, estes juntaram-se para responder à pergunta “Até 

2030, que ações podes tomar tu, o CNE (Agrupamentos / Região / Nacional) e a população em geral para 

cumprir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável?”. Esta pergunta foi respondida para cada ODS sendo 

que após o debate em pequenos grupos, os resultados foram apresentados ao grupo completo. 

A segunda parte da atividade consistiu num 

jogo de tabuleiro onde os grupos se defrontaram 

dois a dois. O jogo base era o Jogo da Glória, 

mas com tabuleiro e perguntas adaptadas aos 

ODS. 

Por último elegeu-se os representantes dos 

exploradores no Encontro Nacional de Guias. 

Os elementos que quiseram apresentaram-se a 

votação, apresentando as razões que o levaram 

a candidatar-se e o que poderiam levar ao 

Encontro Nacional. 

 

Foram 11 os guias que se candidataram a representar a região de Viana do Castelo. 

 

Os guias eleitos para representar os exploradores foram: 

▪ Maria Coelho (Agrupamento 396 - 

Vila Nova de Muía) 

▪ Miguel Matos (Agrupamento 1257 - 

S. João da Ribeira) 

▪ Foram eleitos ainda dois guias 

suplentes: 

▪ Miguel Costa (Agrupamento 538 - 

Darque) 

▪ Maria Vieira (Agrupamento 424 - 

Vila Nova de Anha) 
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• Atividade Regional de Guias e Sub-Guias - “Guias ou Empurras?” 

 

Nos dias 16 e 17 de novembro de 2019 decorreu no Seminário 

Diocesano de Viana do Castelo a Atividade Regional de Guias e 

Sub-Guias. 

Participaram nesta atividade 95 guias e Sub-Guias dos 

exploradores de 20 agrupamento da região de Viana do Castelo 

bem como 42 dirigentes. 

A atividade dirigida aos guias e Sub-Guias teve como objetivos: 

Valorizar o papel do Guia e Sub-Guia na patrulha e na secção; 

Dotar os Guias e Sub-Guia de ferramentas de trabalho para aplicar na patrulha e na secção; 

Desenvolver a técnica escutista; 

Incentivar os Guias e Sub-Guia à participação no Jogo do ACAREG e ACAREG 2020. 

O sábado começou bem cedo com o check-in onde cada 

participante foi distribuído por uma patrulha composta 

por elementos de diferentes agrupamentos para promover 

a interação entre agrupamentos e partilha de experiências 

ao longo de toda a atividade.  

A manhã esteve a cargo da Equipa Nacional de 

Exploradores e Moços que esteve presente na atividade 

com 2 dirigentes onde falaram sobre qual o papel que o 

Guia e o Sub-Guia devem ter na patrulha e na secção nos seus agrupamentos. Foi uma sessão muito 

participada com os exploradores a colocarem várias questões. Ainda a cargo da equipa nacional ficou a 

apresentação do jogo ““Whakawhiti” onde foram explicadas as formas de participar e quais as tarefas a 

realizar. 

A manhã terminou com um momento de animação de 

todos os participantes a cargo do Chefe Fernando Catarina 

que conseguiu pôr todos os exploradores e dirigentes e 

mexer. 

A tarde iniciou-se com o Chefe Ricardo Rego a apresentar 

o Jogo do ACAREG aos exploradores, uma forma de 
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motivar os Guias e Sub-Guias a participarem no Jogo que os preparará para o ACAREG e também no 

Acampamento Regional de Agosto de 2020. 

O resto da tarde foi preenchida com vários momentos formativos dinamizados por vários dirigentes onde 

as patrulhas passaram por 6 ateliers sobre Orientação (Abílio Silva), Socorrismo (Mário Fernandes), 

Códigos e Cifras (Gabriel Barbosa), Cargos e Funções da Patrulha (Elisabete Correia), Apitos e Formaturas 

(Vitor Lima) e Pioneirismo (David Frutuoso). Estes ateliers eram para decorrer em vários espaços da cidade 

de Viana do Castelo, mas devido ao mau tempo foram realizados em vários espaços do seminário. 

Após o término dos ateliers os participantes da atividade 

foram até ao centro da cidade para tirar umas fotos em 

locais emblemáticos da cidade para registo futuro.  

Após o jantar decorreu na capela do seminário a eucaristia 

presidida pelo Padre Fábio Carvalho onde chamou os 

guias à responsabilidade dizendo-lhes que eles eram o 

exemplo das suas patrulhas. A eucaristia foi animada pelo 

coro do agrupamento de Darque. 

Após a eucaristia houve tempo para um momento de 

convívio entre os participantes sendo dado depois o 

silêncio. 

Já no domingo de manhã, os participantes tiveram uma 

sessão sobre como gerir conflitos na patrulha dinamizada 

pela dirigente Raquel Cerqueira. A sessão foi muito 

participada sempre com dúvidas casos concretos de 

discussão. 

Para finalizar a manhã as patrulhas juntaram-se para discutir vários temas sobre o CNE, os agrupamentos 

e o papel que eles têm na patrulha e mesmo no movimento. 

Enquanto as patrulhas estavam a trabalhar, os dirigentes presentes juntaram-se para avaliar a atividade e 

falar sobre propostas de atividades futuras. 

As conclusões do debate foram apresentadas já após o almoço onde foram expostas as respostas às várias 

perguntas colocadas. 
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No fim da atividade foi feita a avaliação da mesma pelos 

exploradores que avaliaram a atividade em 3 ou 4 (numa 

escala de 1-4). De uma forma geral gostaram muito da 

atividade sendo que pediram este tipo de atividade mais no 

exterior, o que não foi possível concretizar devido ao mau 

tempo. 

Já na avaliação dos dirigentes foi opinião generalizada que 

este tipo de atividades é muito importante para os Guias e 

Sub-Guias e mesmo para os agrupamentos sendo que deveria dar-se continuidade a este tipo de atividades. 

Foram ainda dadas sugestões de temas a abordar no futuro e formas de inovação na abordagem de certos 

temas. 

A Equipa Regional dos Exploradores realça o enorme papel que os dirigentes acompanhantes dos elementos 

tiveram na logística da atividade que tudo fizeram para que a atividade decorresse da melhor maneira 

possível. Esta é uma atividade de especial importância porque o papel do guia é fundamental para que a 

patrulha funcione corretamente sendo que deve ser melhorada e realizar-se todos os anos, modificando-se 

os temas a abordar servindo de partilha e convívio entre os vários agrupamentos da região. 
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• Encontro Regional de Guias da III Secção - O Mundo nas Tuas Mãos 

 

Decorreu no Centro Pastoral Paulo VI o ERGUIAS Regional de Viana do Castelo, relativamente aos 

Pioneiros, tivemos uma boa adesão, em tudo semelhante ao ano anterior, num total de 45 elementos – 21 

Agrupamentos. 

Foi lançado o desafio aos agrupamentos para que entre as equipas e em comunidade refletissem sobre 

alguns temas, temas esses relativos ao quotidiano de cada escuteiro: 

▪ Quantos equipamentos eletrónicos usas diariamente? 

▪ Tens em conta onde são produzidos os alimentos que consomes? 

▪ De que forma podes no CNE e na tua vida quotidiana reduzir a tua pegada ecológica? 

▪ Nas ações realizadas na Comunidade e no Agrupamento têm em conta as questões 
ambientais? De que forma? O que pode melhorar? 

▪ Como consideras que o CNE pode melhorar na questão da sustentabilidade ambiental? 

▪ Que papel gostarias que o CNE tivesse, junto da sociedade civil, de forma a ajudar no 
cumprimento da agenda 2030 da ONU, tendo em conta os 8 ODS referidos? 

▪ Que ações toma a tua geração para o desenvolvimento sustentável? 

Com base nestas questões e com a informação obtida pelos Guias e Sub-Guias, pedimos que se 

organizassem em 5 grupos, com elementos dos diversos agrupamentos, isto é, sem estarem Guias do mesmo 

Agrupamento no mesmo grupo de trabalho. Após um breve quebra gelo, com desafios de lógica para 

fomentar a interação entre os elementos, lançamos mais um lote de questões para debaterem, a referir: 

▪ Que medidas de Sustentabilidade Ambiental, desenvolvemos ou poderemos nós desenvolver 
no escutismo? 

▪ O que pode ser melhorado no CNE, nos Agrupamentos, Nas Comunidades, na Equipa e 
mesmo em casa? 

▪ De que forma os escuteiros estão envolvidos com as questões ambientais? 

▪ De que forma os escuteiros levam para o seu dia a dia as preocupações ambientais? 

▪ Como pode o CNE ser cabeça de cartaz na questão da sustentabilidade ambiental? 

Pedimos também que apresentassem propostas para envolver as comunidades, com medidas muito 

concretas, que visassem a proteção do ambiente e o planeta, tendo em conta os 8 ODS referidos. Pedimos 

ainda para apresentarem propostas de ação rápida que podem direcionar o CNE para cada um dos 8 ODS? 

No final, todos os grupos de trabalho efetuaram a apresentação das suas medidas para reduzirem o impacto 

ambiental, principalmente focados em medidas a implementar nas suas Sedes, Comunidades, e mais 

concretamente no próximo ACAREG, sendo que, como o campo dos Pioneiros será o Campo Água, as 

medidas seriam principalmente nas formas de poupança deste bem tão precioso. 

Antes do encerramento, foram ainda escolhidas por todos os elementos, os Guias que representariam a 

região a nível nacional. 
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Quanto aos guias eleitos para representarem a região são: 

▪ Andreia Letra Ferreira, 

▪ Sara Baptista Correia 

O feedback obtido quanto ao ERGuias foi bastante positivo, pelo interesse que demonstraram todos os 

Guias e Sub-Guias. Observamos bastante interação, alegria, empenho e participação por parte de todos 

os Pioneiros. 

  

  
 

• Tecoree 2020 - Reboreda 

 

Decorreu no recinto e instalações do Agrupamento 1028-Reboreda o TECOREE Regional 2020. 

Este desafio contou com a presença de 5 equipas, de 4 agrupamentos, Reboreda, Alvarães, Vila Nova de 

Muía e Vitorino dos Piães. 

Este ano, a ERP apostou num local distinto do habitual, por questões logísticas e por acreditarmos que o 

local escolhido possuía todas as condições para o desenrolar das provas do TECOREE. 

Podemos dizer que o principal objetivo foi cumprido, que foi o de Rapazes e Raparigas se divertirem, sem 

muitas pressões, atendendo ao facto de estarem em permanente avaliação e saberem que, dessa avaliação 

sairia um resultado final para poderem participar no TECOREE Nacional. 
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Apesar de só uma equipa ter conseguido a pontuação mínima para  passar à fase nacional (500 pontos), 

verificamos uma grande entrega e espírito de equipa, existente entre todos os elementos das equipas, bem 

como um bom relacionamento entre todas as equipas aquando da rotação entre postos. 

Realçados os aspetos positivos do dia, falta referir os aspetos menos positivos, que são: a dificuldade de 

conseguir perceber a conceção de alguns desafios por parte da equipa nacional; a dificuldade em criar um 

patamar de igualdade em todo o país para a avaliação de determinados critérios; bem como na aquisição de 

algum do material. Referir ainda a quantidade de material necessário comprar, visto que o do ano anterior 

não serviu para quase nada, e que se o mesmo tivesse que ser todo comprado, acarretaria enormes custos 

para a região. 

   

  

No final o balanço, pelo principal motivo desta atividade, que é o espírito de equipa e de entre ajuda, bem 

como o saber e aplicar diversas técnicas escutistas, nomeadamente pioneirismo, orientação, Froissartage, 

entre outras, foi bem conseguido, tendo o desafio sido superado por todos, mesmo não conseguindo a 

pontuação para o nacional, tendo esse aspeto o valor que tem. 

Resta referir que a equipa primeira classificada, foi a equipa S. Pedro, Agrupamento 787 - Vitorino dos 

Piães. 

 
Ricardo Rego 

Secretário Regional para as Grandes Atividades 
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5 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Uma vez mais a Secretaria Regional para a Gestão Administrativa faz uma pequena análise do efetivo total 

das quatro secções e também dos dirigentes, este ano mantém o número de 27 agrupamentos na região, 

nestes dados não estão contabilizados os dirigentes afetos exclusivamente à Junta Regional. 

Todos os Agrupamentos enviaram os Censos dentro do prazo e é com os números deste ano que refletimos 

sobre o efetivo da Região de Viana do Castelo. 

 

 

Os Lobitos aumentaram o seu efetivo passando de 357 elementos em 2019 para 362 em 2020, o efetivo 

masculino baixou de 178 para 168 já o efetivo feminino aumentou de 179 para 194 elementos. 

 

 

 

Os Exploradores praticamente mantiveram o mesmo efetivo do ano anterior, 403 em 2019 e 404 em 2020, 

o efetivo masculino diminuiu de 209 para 194 contrariamente o efetivo feminino aumentou de 194 para 

210 elementos. 
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Os Pioneiros diminuíram o seu efetivo passando de 348 em 2019 para 308 em 2020, este valor reflete-se 

mais no efetivo feminino que passa de 216 para 178 elementos, o efetivo masculino pouco diminui passando 

de 132 para 130 elementos. 

 

 

 

Relativamente aos Caminheiros os dados a apresentar são de um pequeno aumento do efetivo em relação 

ao ano anterior com mais 5 elementos, 1 elemento masculino e 4 elementos femininos. 
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Os Dirigentes baixaram o seu efetivo com uma diferença apenas de 4 dirigentes em relação ao ano de 2019. 

 

 

Este ano a região perdeu cerca de 2% do seu efetivo com a maior diferença no efetivo masculino que passa 

de 840 elementos para 805 elementos. 

 

 

Neste gráfico podemos ver a evolução do efetivo regional nos últimos 12 anos. 
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Como nos relatórios dos anos anteriores demonstramos aqui nestes gráficos a evolução do efetivo por 

secção. 

 

 
 

Paulo Esteves Lima 

Secretário Regional para a Gestão Administrativa 
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6 - GESTÃO FINANCEIRA 

A Junta Regional de Viana do Castelo apresenta as contas do exercido compreendido entre 1 de outubro de 

2019 e setembro de 2020. Vivemos num clima de pandemia desde março 2020 particamente sem atividades 

e os agrupamentos confinados, mas com o empenho de todos o nosso grande sonho começa a ganhar corpo 

a construção do centro de formação escutista e sede regional. 

Apesar de todas as adversidades a Junta Regional de Viana do Castelo obteve um resultado positivo de 

17.424,54 euros. 

As receitas da Junta Regional de Viana do Castelo resumem-se às vendas do DMF, à campanha do 

calendário, às quotizações (quota regional e derrama da quota nacional), às inscrições das atividades, 

subsídios de entidades públicas e as companhas de angariação de fundos que os agrupamentos estão a 

realizar para financiar a obra do Centro de Formação Escutista e Sede Regional.  

O DMF – Deposito de Material e Fardamento Regional depois de um ano que esteve fechado de março a 

junho e com os agrupamentos sem atividades desde março apresentou um resultado negativo de 1.935,27 

euros como podemos ver na Nota 11 deste anexo. 

Os subsídios de entidades privadas e publicas e as receitas das campanhas de angariação de fundos que se 

destinam para financiar a construção do Centro de Formação Escutista e Sede Regional são deferidos para 

anos seguintes e só vão ser considerados proveitos à medida que os bens vão sendo amortizados, ver nota 

13 deste anexo. 

Os subsídios destinados a financiar atividade regulares foram os responsáveis pela equilibro das contas 

nomeadamente os concedidos pelo município de Viana do Castelo para apoio de atividades como a 

vigilâncias das floresta e assistentes de praia ver nota 12 deste anexo. 

No que se refere as quotizações que é uma das principais receitas da Junta Regional o valor foi de 7.026,00 

euros que diz respeito a 5.070,00 euros da quota regional, 405,00 euros quota da Mesa Regional e o restante 

da derrama da quota nacional consiste em 15% na quota nacional.  

No que se refere as receitas das inscrições nas atividades e formação estas procuram cobrir as despesas o 

que na generalidade foi conseguido de referi que temos despejas com o ACAREG que veio a não se realizar 

devido a pandemia COVID-19. 

Os Anexos que se seguem espelham as contas da Junta Regional. 

 
 
 
 

Adelino Ezequiel da Silva Miranda 
Secretário Regional Para a Gestão Financeira 
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6.1 - RELATÓRIO DE GESTÃO DA JUNTA REGIONAL 

Em conformidade com o que está preceituado nos Estatutos, a Junta Regional de Viana do Castelo, submete 

à apreciação do Conselho Regional o RELATÓRIO DE CONTAS referente ao exercício de 2019/2020 

(1 de outubro 2019 a 30 de setembro 2020). 
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6.2 – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

EXERCÍCIO DE 2019/20120 ( 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro 2020) 

 

• Objeto social e identificação: 

O Corpo Nacional de Escutas é uma Instituição de Utilidade Pública fundada em 1923 e a Junta Regional 

de Viana do Castelo é um dos órgãos que compõem este movimento, que por sua vez tem sede no largo da 

Sra. das Areias, freguesia de Darque, n.º de identificação fiscal 500972052. 

 

• Nota 1 – Ativos fixos tangíveis 

Estes ativos estão a ser amortizados de acordo com o período de vida útil estimado de cada bem. Todos 

bens estão a ser amortizados com taxas entre 10% e 33.33%, de acordo com a vida útil estimada. Os custos 

com a construção do Centro de Formação Escutista e Sede Regional estão contabilizados em Imobilizado 

em curso. 
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• Nota 2 – Outras Contas a Receber 
 

A rubrica de outras contas a receber é constituída principalmente pelas contas correntes dos agrupamentos 

e pelos subsídios da camara municipal de Viana do castelo que estão deliberados em ata, mas ainda não 

tem ordem de pagamento. 

 

 

• Nota 3 – Caixa e Depósitos bancários 
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• Nota 4 – Financiamentos (Empréstimos de Agrupamentos) 

 

 

• Nota 5 – Fornecedores 

 

 

• Nota 6 – Outras contas a pagar 

 
 
 

• Nota 7 – Venda de calendários 

Nesta rubrica só foram considerados os calendários restantes da campanha de 2020, os calendários da 

campanha de 2021 só foram adquiridos em outubro de 2020. 
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• Nota 8 – Prestação de Serviços  

 

 

• Nota 9 – Vendas do DMF 

 

 

 

• Nota 10 – Custo das mercadorias vendidas – DMF 
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• Nota 11 – Resultado – DMF 

 
 
 

• Nota 12 – Subsídios à Exploração 

Neste quadro estão os subsídios destinados a apoiar atividade regulares. 

 

 

• Nota 13 – Subsídios para a construção do Centro de Formação Escutista e Sede Regional – 

Subsídios diferidos. 

Neste quadro estão os subsídios destinados a apoiar a construção do Centro de Formação Escutista e Sede 

Regional, estes subsídios são diferidos no tempo e só serão considerados como proveitos à medida que a 

bens a que se destinam sejam amortizados. 
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• Nota 14 – Quotizações 

 

 

• Nota 15 – Gastos 
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• Nota 16 – Resultado da Formação 

 

 

• Nota 17 – Resultado das Atividades 

 

 

• Nota 18 – Gastos com o pessoal 

 

 

 

• Nota 19 – Outros rendimentos e ganhos 
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• Nota 20 – Outros gastos e perdas 

 

 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

O resultado do exercício de 2019/2020, no valor de 17.424,54 euros será transferido para Resultados 

Transitados. 

 

 

 
Adelino Ezequiel da Silva Miranda 

Secretário Regional Para a Gestão Financeira 
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7 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Ninguém poderia imaginar aquilo que o ano 2020 nos trouxe: uma pandemia que veio mudar o Mundo, 

sem que ninguém estivesse verdadeiramente preparado para as mudanças exigidas. 

Todas as dimensões da nossa sociedade, foram postas à prova, numa verdadeira apreciação da capacidade 

de adaptação e reinvenção humana. 

Num período de vida tão complexo como o que vivemos, tudo ganha enorme sensibilidade, tudo o que 

fazemos tem muito mais impacto e vivemos dia a dia, abstraindo-nos dos planos a médio e longo prazo. 

Se já tínhamos uma ligação próxima com os órgãos de comunicação, quer seja a televisão como todos os 

outros meios digitais, esta situação, bem diferente de todas as que a precederam, veio ensinar-nos muito 

sobre como comunicar em tempos de crise. Mais do que estabelecer estratégias para informar ou resumir 

as nossas atividades, foi importante, mais do que nunca, alinhar todas as ações com o propósito de manter 

a proximidade entre toda a nossa associação, numa verdadeira corrida contra o tempo, contornando as 

constantes limitações de circulação, de proximidade e a obrigação de confinamento que nos habituamos a 

cumprir. 

A adaptação às tecnologias, que permitiram manter o contacto entre os Dirigentes e todos os Escuteiros da 

nossa Região, foi rápida e disseminou-se por todos os Órgãos e Agrupamentos da Região, numa verdadeira 

prova de flexibilidade, proactividade e reinvenção, como nunca tínhamos assistido. Foram centenas de 

horas que nos juntaram, nas reuniões das Secções e das Direções dos nossos Agrupamentos, nas ações de 

formação, fóruns, reuniões e encontros promovidos pela Junta Regional, demonstrando a destreza e a 

criatividade dos nossos Dirigentes. 

Apesar desta demonstração de inconformismo e adaptação, esperamos ansiosamente pelo regresso à 

verdadeira normalidade e à utilização dos meios de comunicação ao dispor da nossa associação, não como 

alternativa, mas apenas como suplemento à realização das nossas atividades. 

No âmbito das tarefas e propósitos definidos para esta Secretaria, ao longo do ano desenvolveram-se as 

seguintes ações: 

• Dinamização do portal regional, das páginas e grupos nas redes sociais, de forma séria e seletiva, 

tornando-as plataformas auxiliares aos Agrupamentos e órgãos oficiais da JR.  

• Aposta na transmissão vídeo de várias atividades e cerimónias regionais. 

• Apoio permanente aos agrupamentos na área das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo 

CNE. 

 
 

João Lima de Abreu 

Secretário Regional para a Comunicação e Imagem 
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8 - SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 

À Secretaria Regional de Segurança e Proteção Civil cabe a orientação das políticas de Proteção Civil, 

Segurança e Património.  

O Corpo Nacional de Escutas é uma associação que se reivindica pela excelência do exemplo na prática da 

cidadania. Neste contexto, o ano escutista 2019/2020 a Secretaria Regional de Segurança e Proteção Civil 

(SRSPC), esteve na vanguarda não só no apoio às entidades que prestam o socorro, mas também no serviço 

solicitado pelas entidades competentes no âmbito da proteção civil, nomeadamente Vigilância Florestal e 

controlo de acesso às Praias, que tiveram mais de 100 escuteiros da nossa Região envolvidos. 

Em linha com objetivos estratégicos da Junta regional, cabe-nos despertar a curiosidade para a importância 

em matérias de proteção civil, sendo que proteção civil é de todos nós e começa em nós. Neste âmbito, a 

SRSPC deve fomentar o gosto para a obtenção das especialidades em proteção civil e segurança e deve dar 

apoio aos Agrupamentos no sentido de se providenciar a devida formação para a obtenção destas 

especialidades. 

De igual modo, esta secretaria é responsável pela implementação e prática de matérias de segurança e bem-

estar e saúde nas atividades regionais.  

O grupo de delegados da proteção civil da nossa Região está alerta e continuamente disponível sempre que 

necessário. Seja nas atividades regionais, ou nas atividades da Diocese, os delegados atuam de forma 

discreta e eficiente assegurando o bem-estar dos nossos escuteiros e facilitando a ação que se quer 

desenvolver. 

Atuamos de forma organizada e colocamos todo o nosso esforço, dedicação e brio, sendo, por isso, cada 

vez mais valorizados. 

A Secretaria de Segurança e Proteção Civil continua a assumir uma postura de proximidade e de abertura 

para todos, mantendo-se disponível para apoiar os agrupamentos da Região de Viana do Castelo. 

Sempre Alerta Para Servir, agora mais que nunca! 

 

 

Daniel Ferreira Gomes 

Secretário Regional para a Segurança e Proteção Civil 

 
 

 

 


