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1. Temática Anual 

                           Pier Giorgio Frassati

Frutificar 

 

Picareta

Esperança

“Aquilo que descobriste, o que te ajuda a viver e te dá esperança,  

    isso é o que deves comunicar aos outros.” (EG 121) 

Fé Comtemplada

Mariano
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“O Escuteiro sorri e canta perante as Dificuldades” Baden Powell – in Rasto do Fundador 
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2. Chefe de Núcleo 

“…pessoalmente a única forma de eu conseguir fazer qualquer coisa, é traçando um programa 

antecipadamente e trabalhando com base nele…” Baden-Powell, in Rasto do Fundador 

Caros Escuteiros e Dirigentes, 
Foi com alegria que ao longo dos últimos dois anos escutistas, nos Envolvemos e Acompanhamos na ação dos 

nossos agrupamentos. Neste último ano do nosso projeto propomo-nos contribuir para que Todos possam 

frutificar o que até aqui fomos construindo.  “Aquilo que descobriste, o que te ajuda a viver e te dá esperança, 

isso é o que deves comunicar aos outros.” (EG121). 

Neste ano escutista de 2017, teremos como modelo de vida, Pier Giorgio Frassati.  

Este jovem é uma referência, pois apesar de ter uma vida terrena curta, foi de uma intensidade imensa destacando-se pelo seu compromisso no meio social 

em que viveu, desde os amigos, ao estudo, até à intervenção social. Dele escreveu o Cardeal Etchegaray: “Como jovem, fascinado pelo desportivismo de Pier 

Giorgio, teria desejado imenso fazer parte dos seus grupos. Este conquistador dos cumes, este suscitador de amigos, este consolador dos pobres, este 

apaixonado de ação social, era, antes de tudo, um místico. A sua vida transbordante, exuberante de juventude, extraía a sua força de uma união íntima com 

Cristo vivo, que ele respirava a plenos pulmões com o ar dos cumes”.   

Mas que belo exemplo para os nossos jovens pioneiros e caminheiros. O CNE, ao propor este modelo de vida procura centrar a sua mensagem numa perspetiva 

da ação do jovem no mundo que o rodeia, procurando questionar; o que o interpela? Como olha para os diversos acontecimentos sociais e humanos?  

Desafio, por isso, os nossos dirigentes a estimular e a promover debates e reflexões sobre a forma como os nossos escuteiros se relacionam uns com os outros, 

na escola, na família, em espaços públicos e de que forma frutificam os valores e aprendizagens vivenciadas e adquiridas no nosso movimento. Vamos desafiar 

os nossos jovens a “pegar na picareta”, símbolo deste ano escutista, para transformar e abrir novos horizontes, para que também eles despertem para a 

necessidade de contribuirmos efetivamente para um mundo melhor.  

Viveremos o valor da Esperança, conscientes e determinados em construir um movimento que responda claramente aos anseios dos jovens. Acredito no valor 

dos nossos dirigentes e na sua força mobilizadora dos jovens, mas precisamos de acreditar mais em nós, acreditar fielmente que este projeto educativo é de 

facto determinante para a vida do jovem. Todos em conjunto fazemos acontecer verdadeiramente Escutismo, tendo sempre presente as nossas finalidades e 

nunca nos desviando do método. Assim seremos cada vez mais referência de educação não formal de crianças e jovens. 
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2. Chefe de Núcleo(cont.) 

O plano pastoral da nossa arquidiocese propõe-nos a vivência de uma Fé Contemplada em Maria, “Será uma ocasião propicia para introduzir o complexo 

eclesial inteiro num tempo de particular reflexão e redescoberta da fé”(Bento XVI, “A Porta da Fé”, 4). Neste ano Mariano assume particular destaque, entre 

outras iniciativas, as comemorações do Centenário das Aparições de Fátima. Será, por isso uma oportunidade para ajudar os nossos jovens a (re)descobrir a 

mensagem de Fátima. “Feliz de ti que acreditaste” Lucas 1, 45.  

Continuaremos a desenvolver uma estratégia de proximidade com os agrupamentos através dos círculos, orientando a ação 

para as necessidades reais e concretas de cada agrupamento. Cada círculo tem as suas especificidades e características, em 

função dos agrupamentos que o compõe. Este é um trabalho que é desenvolvido individualmente em cada agrupamento, 

com a tranquilidade e recato necessário para que as melhores soluções sejam encontradas. A nossa preocupação é que os 

agrupamentos estejam o mais estabilizados possível no seu grupo de dirigentes e que estes consigam estabelecer objetivos 

e metas de crescimento e desenvolvimento do escutismo.  

O ano ficará marcado por um conjunto de ações nas diversas secretarias, com particular incidência prioritária nas secretarias 

pedagógica e adultos. Ao nível do núcleo iremos centrar a nossa ação em duas áreas bem determinadas, Voluntariado e 

Ambiente. Através das secretarias pedagógica e dos recursos de adultos iremos desenvolver e fortalecer um conjunto de 

oportunidades educativas e formativas, tendo em vista estas temáticas. Apresentaremos projetos desenvolvidos pelo núcleo 

e em parceria com outras entidades. Nestas ações é fundamental que sejam os nossos agrupamentos os principais 

dinamizadores e lideres de um conjunto de iniciativas que vos iremos propor para desenvolverem nas vossas comunidades. 

Assim teremos agrupamentos capazes de mobilizar famílias e instituições, para causas comuns e que a todos preocupam. 

Cabe por isso aos dirigentes potenciar estas oportunidades educativas nos jovens. 

Continuaremos a apostar num projeto que nos distingue e nos torna reconhecidamente como movimento de verdadeira inclusão. O projeto, Plataforma 

Madre Teresa de Calcutá, é um projeto que cada vez mais faz sentido, particularmente para os jovens e para as famílias, que beneficiam do voluntariado dos 

nossos dirigentes. Mas para que o projeto seja ainda mais reconhecido é necessário que os nossos agrupamentos o compreendam e enriqueçam com a sua 

participação e ação, abrindo as portas do agrupamento a todas as crianças e jovens, disponibilizando-se para aceitar e acolher os contributos que o projeto 

tem para lhes oferecer. 
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3. Chefe de Núcleo(cont.) 

O nosso Centro Escutista é cada vez mais espaço de referência, espaço onde os 

nossos jovens e dirigentes poderão desenvolver um conjunto de aprendizagens e 

experiências, através de uma oferta pedagógica e formativa. O estabelecimento 

de parcerias com as diversas entidades é determinante para o enriquecimento do 

Centro Escutista. Continuaremos a valorizar o PCEG como espaço privilegiado da 

vivência das 7 maravilhas do método.  

Gostaria de ressalvar também a importância de outra iniciativa que se vai realizar 

a nível nacional, o ACANAC 2017, atividade de referência para qualquer escuteiro. 

Tal como tem vindo a acontecer, teremos particular atenção no apoio aos nossos 

agrupamentos, estimulando e motivando à participação. Queremos continuar a 

ter uma forte participação do núcleo, assim estaremos a Abraçar o Futuro.  

Estamos no final do projeto dos Arautos da Alegria, o tempo passa a correr! 

Continuaremos a incutir uma dinâmica nova na ação do núcleo, que assentou 

sobretudo no muito de bom que se tem feito pelas diversas equipas, procuramos cumprir fielmente os objetivos que nos propusemos. Agora é tempo de 

pensar num novo projeto, uma nova etapa. Assim teremos abertura do processo eleitoral no mês de julho, oportunidade para que os nossos dirigentes possam 

contribuir com projetos e ideias para melhorar a ação do núcleo.  

Desejo a todos um bom ano escutista, com muita ação e aprendizagem. Gostaria que todos os adultos sentissem que esta nossa identidade e valores, 

transformam a vida dos nossos jovens.  
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2. Assistente de Núcleo 

Somos… chamados ao desígnio educativo de crianças e jovens 

segundo os Valores, Mística e Simbologia escutista.  

É imperioso que o Ano Escutista decorra com o compromisso fiel e 

sincero de todos os Leigos comprometido no Escutismo Católico, nas 

diversas paróquias e Agrupamento do Núcleo. 

A figura e modelo a viver: Beato Pier Giorgio Frassati. Quem foi? Para 

o conhecimento profundo seria belo o estudo e a prática da sua vida, 

através do documento enviado para os Agrupamentos e outros 

estudos. 

Em sintonia com a Arquidiocese de Braga, o nosso Pastor D. Jorge 

Ortiga desafia todos os cristãos a viverem o ano da «Fé Contemplada», 

em Ano Mariano, com o tema “Feliz de Ti que acreditaste” (Lc 1,45), 

no caminho do centenário das Aparições de Fátima. De que falamos?  

E como apresentar e desafiar os nossos jovens escuteiros? 

Desejo que todos os adultos no escutismo possam “frutificar” os seus 

talentos na missão de educar os jovens no ideal do Homem-Novo.  

É preciso anunciar, é preciso comunicar aos outros!  

Que a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e Mãe de todos os escutas interceda por nós e nos abençoe, na persecução dos objetivos finais, 

acompanhe todos os Lobitos e Escuteiros, Agrupamentos e toda a estrutura e departamentos do Núcleo de Guimarães. 
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3.1. Finalidades, objetivos e ações 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo Índice de Avaliação Destinatários 

Participar no enriquecimento dos 
conteúdos programáticos, tendo 
por base os modelos de vida e os 
valores propostos. 

 
Realização de ações anuais para os dirigentes, sobre os modelos 
de vida 

Modelo de Vida Pier Giorgio 
Frassati 

Anual 1 ação 
Dirigentes 
Assistentes 

Enriquecer o plano de núcleo na fundamentação pragmática e nos 
valores a desenvolver 

Participação na elaboração do 
plano 

Anual - Equipa de Núcleo 

 
Contribuir na fundamentação dos modelos de vida e temáticas 
dos planos de núcleo 
 

Apresentar os principais tópicos 
dos modelos de vida e temáticas 
anuais 

Anual - Equipa de Núcleo 

Acompanhar os diversos projetos 
pedagógicos, garantindo a sua 
fidelidade à lei e aos princípios. 

Participar no enriquecimento do projeto cenáculo. 
Participar nas reuniões da Equipa 
Projeto 

Anual - Caminheiros 

Desenvolver com a secretaria pedagógica uma proposta de 
vivência dos patronos das secções. 

Viver os Patronos: São Francisco de 
Assis, São Paulo, São Pedro e São 
Tiago 

Anual 1 proposta Agrupamentos 

 
Dinamizar a peregrinação à Penha, em colaboração com a chefia 
de núcleo 
 

Oração do Rosário Setembro - Agrupamentos 

 
Participar e contribuir nos projetos pedagógicos dinamizados pelo 
núcleo. 
 

Participar nas equipas projeto Anual - Agrupamentos 

 
Apresentar proposta para a celebração do dia de núcleo, em 
colaboração com a Secretaria Pedagógica 
 

Oração do terço e Eucaristia Anual - Agrupamento 

Apresentar contributos que 
ajudem os dirigentes na 
evangelização. 

 
Elaboração e programação de ações formativas para dirigentes e 
assistentes. 
 

Modelo de Vida Pier Giorgio 
Frassati 

Anual - 
Dirigentes 
Assistentes 

 
Colaborar com a apresentação de recursos no âmbito da 
animação da fé nos vários momentos formativos a realizar 
 

Encontro de Guias Outubro - Guias 

Garantir uma colaboração ativa e 
forte entre o CNE e os demais 
agentes da pastoral juvenil. 

Fomentar a participação ativa nas várias ações da pastoral juvenil. Musical sobre Nossa Senhora Anual - Agrupamentos 
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4.Secretaria para o Programa Educativo 

Depois de um ano em que fomos desafiados por São Francisco de Assis a pôr 

os pés a caminho e, “Acompanhar” aqueles que tal como nós decidiram não 

ter medo, conseguimos desenvolver um conjunto de iniciativas que 

possibilitaram identificar as principais necessidades sentidas pelos 

agrupamentos na aplicação do Método e na vivência dos valores do Corpo 

Nacional de Escutas.  

Chegou agora a hora de “Frutificar”. O Pai pediu-nos para darmos bons frutos 

e para tal precisamos de estar n’Ele, de difundirmos a Sua Palavra, a Sua Vida 

e a Sua Vontade. Neste novo ano queremos continuar a dar bons frutos, 

possibilitando aos nossos jovens, mas também aos nossos dirigentes, um 

conjunto de oportunidades que lhes permitirão ultrapassar as dificuldades. 

Iremos desenvolver ações como o encontro de guias, o alfonsus, o torneio de 

técnica escutista, ações de voluntariado, de prevenção do meio ambiente, a 

partilha de boas práticas, a troca de experiências, a celebração dos patronos 

entre outras mais.  

Se conseguirmos deixar boa semente, certamente teremos bons frutos e tal como Pier Giorgio Frassati, faremos das nossas crianças e jovens verdadeiros 

testemunhos de Cristo.  
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4.1 Projeto Plataforma Madre Teresa 

“Se todos saem de Turim, quem vai se encarregar dos pobres?”  

Pier Giogio Frassati 

´ 

Baseados nesta reflexão, a PMTC sente a responsabilidade de iniciar um 

desafio, que nos empolgou e estimulou, pelas dificuldades e 

oportunidades inerentes à crise em que vivemos. É neste sentido que 

surge a necessidade de trabalhar a solidariedade, sendo o escutismo um 

espaço importante de construção da democracia, onde se devem 

orientar os jovens a discernirem direitos e deveres, vivenciando os 

princípios democráticos, assentes em valores éticos e uma boa formação 

moral. De acordo com os temas transversais deve ser trabalhada a 

importância da inclusão, pretendendo-se dessa forma levar os 

escuteiros a refletir para que tenham condições de formular conceitos, 

ao invés de, apenas reunir informações sobre o tema.  

Dessa forma pensou-se neste projeto como meio de praticar a inclusão 

humana, levando os escuteiros, dirigentes, pais e comunidade a se sensibilizar com as condições do próximo. 

Na verdade, existem diversas formas de colaborar, o importante é ser útil de alguma forma. Mas, ser solidário pode ser apenas o ter uma atitude de boa 

vontade com alguém. 
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4.2. Finalidades, objetivos e ações 

 

 

 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo Índice de Avaliação Destinatários 

Aproximação aos agrupamentos: 
proporcionar momentos formativos para 
colmatar as dificuldades identificadas 
nos agrupamentos  

Transmitir as ferramentas basilares do 
método escutista aos guias; 

Realizar um encontro de guias 21/22 outubro 
Participação de 300 

guias 
Todas 

Proporcionar uma oportunidade que se 
possa aliar a técnica escutista ao desafio, 
à aventura e a natureza com o fim 
último do crescimento pessoal dos 
nossos jovens.  

Torneio de técnica escutista para os 
exploradores  

6 a 9 abril de 2017 
Participação de 35 

patrulhas 
Exploradores 

Promover a ação educativa essencial aos 
nossos jovens 

Partilhar e promover as boas práticas 
dos agrupamentos 

Exposição no mural da sede de Núcleo.   Anual 5 partilhas  Todos 

Valorização e celebração dos patronos 
Criação de dinâmicas livres para que em 
agrupamento e/ou secção se valorizem os 
valores e a mensagem dos patronos; 

Anual 4 partilhas Todos 

Valorização das grandes figuras  
Lançamento de Desafios para dar a 
conhecer as Grandes Figuras 

Anual  4 desafios Todos 

Promover uma maior capacitação dos 
jovens 

Apoiar e incentivar o projeto cenáculo. 
Apoiar/colaborar com a equipa projeto do 
Cenáculo; 

Anual Participação de 30 Clãs Caminheiros 

Promover a adoção do método escutista 
junto dos clãs  

Realização do Alfonsus /Rover de Núcleo  setembro 
Participação de 100 

elementos  
Caminheiros 

Promover e apoiar ações de 
voluntariado e de serviço à comunidade. 

Realização da iniciativa 48 horas de 
voluntariado;  

- 
Participação de 80% 
dos agrupamentos 

Todos 
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4.2. Finalidades, objetivos e ações (Cont.) 

 

 

 

 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo 
Índice de 
Avaliação 

Destinatários 

 
 
 
Frutificar a relação com a comunidade  
 
 
 
 

Promover e dinamizar o protocolo Paço 
dos Duques 

Apelar à participação de um 
maior número de 
agrupamentos nesta iniciativa;  

maio a agosto 
Envolver nesta 

iniciativa mais 2 
agrupamentos 

Pioneiros e 
Caminheiros 

Desenvolver e dinamizar os vários projetos 
pedagógicos no âmbito da candidatura do 
Município a capital verde Europeia 

Participação na iniciativa 
Limpar Guimarães e Brigada 
Verde;  

- 
Participar com 

25% dos 
agrupamentos 

Todos 

Promover as oportunidades educativas locais, regionais, 
nacionais e internacionais 

Aumentar a participação dos jovens em 
atividades 

Promover e incentivar a 
participação nas atividades 
Nacionais e Internacionais;  
(ACANAC; TECOREE, Mercado 
Internacional, etc.) 
 

Anual 
 

Participação de 
1000 escuteiros 

Todos 

Dinamização de uma exposição 
anual sobre toda a oferta 
pedagógica existente no CNE; 

Anual 
 

Exposição 
permanente 

Todos 

Dinamizar a peregrinação à Penha como 
uma oportunidade educativa  

Abertura do ano escutista do 
núcleo; 
Lançamento do modelo de vida 
a trabalhar ao longo do ano;  

setembro  

 
Participação de 
1000 escuteiros Todos  
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5. Secretaria para os Recursos de Adultos 

 

No ano de 2017 teremos de acompanhar os agrupamentos que estão a 

passar por mais dificuldades, e tentar, dentro do que nos é possível fazer, 

ajudar e garantir que no futuro esses mesmos agrupamentos cresçam e 

se fortaleçam, que a nossa ação contribua para uma ação escutista com 

sentido de uma forma continua. É fundamental que os dirigentes 

encontrem nestas partilhas uma oportunidade para que o escutismo se 

desenvolva, sendo mais fiel aos princípios e à lei.  

É com a garantia que o método escutista é vivido nos pequenos grupos, 

que os dirigentes se tornam conscientes da missão que aceitaram e 

prometeram cumprir. 

 

Será um ano em que o modelo de vida, Pier Giorgio Frassati, nos irá ajudar, pois é hora de frutificar, de colher o trabalho que foi feito para que este mesmo 

trabalho dê frutos e esses mesmos frutos tragam novas sementes para o futuro.  
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5.2. Finalidades, objetivos e ações  

 

 

 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo Índice de avaliação Destinatários 

Dinamizar e promover o crescimento da 
equipa de formadores do Núcleo. 

Promover a participação dos formadores 
nos diversos momentos formativos. 

Participação em encontros de formação 
de adultos 

Anual 
Participação no 

Enforma 
Formadores 

Promover um encontro formativo para os 
diretores e formadores do Núcleo. 

Realização de um encontro formativo com 
partilha de ferramentas e dinâmicas de 
formação. 
 

1 dia  
Participação da equipa 

de diretores e 
formadores 

Diretores e 
formadores 

Convidar potenciais candidatos a 
formadores 

Em conjunto com a Secretaria de adultos 
da região lançar convites a potenciais 
formadores para frequentarem o CAF. 
 

Anual 
1 Candidato a 

formador 
Dirigentes 

Apoiar e promover a implementação do 
sistema de formação dos adultos no 
Escutismo. 

Colaborar e enriquecer os encontros de 
tutores. 

Realizar encontros de tutores de 3 em 3 
meses na sede da Junta de Núcleo 
 

 
Anual 8 encontros Tutores locais 

Esclarecer os chefes de agrupamento 
sobre o processo formativo (PIF) 

Promover uma sessão de esclarecimento 
sobre todo o processo formativo 
(formando e tutor). 
 

 
Anual  54 chefes de 

agrupamento 
Chefes de 

agrupamento 

Promover espaços de formação formal 
e informal direcionado para as 
necessidades concretas dos adultos. 
 

Realização de ações formativas para os 
dirigentes do Núcleo. 

Realizar ações formativas sobre: 
Sistema de progresso;  
Método do projeto 

 
 

Anual  
Uma ação para cada 

tema 
Chefes de unidades 

Acompanhamento formativo dos novos 
dirigentes. 
 

Acompanhar e apoiar os formandos e 
tutores durante o processo formativo. 

Procurar acompanhar e apoiar os 
formandos durante o processo formativo. 

 
 

Anual 
- 

Chefes de 
agrupamento, 

Assistentes, 
formandos e tutores. 
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6. Secretaria Administrativa 

No segundo ano do presente mandato da junta de núcleo de Guimarães, a secretaria administrativa, conseguiu perceber qual a forma mais eficaz de 

proporcionar um melhor serviço aos agrupamentos, quer na forma de comunicar quer na relação com os vários agentes. Ficou claro que, na maior parte dos 

casos, a melhor forma de resolver alguns problemas passa pela deslocação à secretaria na junta de núcleo. 

 

Estão em execução alguns dos objetivos a que nos propusemos no plano 

trienal. Está praticamente concluída a organização do arquivo do Núcleo e 

procuramos garantir que a comunicação entre os agrupamentos seja clara e 

mais eficiente, recorrendo a novas plataformas de comunicação. Continuamos 

a apostar no atendimento pessoal, às 5.ªs feiras na sede de Núcleo, visando 

um contacto mais personalizado que permita uma colaboração e uma relação 

mais forte entre aqueles nos procuram, contribuindo assim para uma 

aprendizagem dos diversos processos administrativos. Em 2017, a proposta da 

secretaria consistirá em dar continuidade aos processos já em curso e 

implementar os restantes.  

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

6.2 Finalidades, objetivos e ações 

 

 

 

 

 

 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo 
Índice de Avaliação 

Destinatários 

Comunicar de forma clara e 
próxima. 

Dinamizar comunicação e imagem 

Criar equipa de comunicação, 
que renove a comunicação 
externa do núcleo. 

Anual 

 
Criação de Equipa 

Melhorar a Comunicação 
externa 

 Agrupamentos/escuteiros 

Edição do Jornal Indaba  

 
3 Publicações 

 
Garantir maior eficiência dos 
Serviços Administrativos. 

Dinamizar ações formativas para a operação 
Censos. 

Realizar 2 ações de formação. Semestral 

 
50% 

Dirigentes/Secretários 

 
Promover momentos de partilha de boas 
praticas e dificuldades com os secretários 
administrativos dos agrupamentos 
 

Realizar ações de 
esclarecimento sempre que se 
mostre oportuno 

Anual 

 
 

40% Dirigentes/Secretários 
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7. Secretaria para o Plano 

Ao iniciarmos este novo ano escutista em que o desafio é viver o modelo de vida de Pier Giorgio Frassati, homem jovem, dinâmico, generoso e alegre que 

com a sua grande fé em Deus conseguiu ver nos seus irmãos carenciados o rosto do próprio Deus. 

A Secretaria para o Plano, após o conhecimento da estrutura de núcleo, do trabalho dos 

agrupamentos e das suas necessidades concretas, durante o próximo ano Escutista, vai 

tentar focalizar-se na colaboração mais direta aos agrupamentos na melhoria dos seus 

documentos estratégicos, planos e relatórios. No entanto, é fundamental que os 

agrupamentos também desenvolvam a boa prática de encontrarem nestes documentos 

uma ferramenta essencial a todo o planeamento que os dirigentes deverão fazer para 

oferecer às crianças e jovens mais e melhores oportunidades educativas.  

Com a Secretaria para os Recursos de Adultos, procuraremos promover um conjunto de 

momentos de partilha e aprendizagem, no contexto muito prático, com o objetivo de 

encontrarmos boas práticas que poderão ser partilhadas e desenvolvidas. 

Neste ano em que o valor é a Esperança, e o tema é Frutificar, pretendemos um maior 

envolvimento dos adultos, para que o fruto seja colhido pelas crianças e jovens que nos 

são confiados. 
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7.2 Finalidades, objetivos e ações 

 

 

 

 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo 
Índice de Avaliação 

Destinatários 

Melhoria dos planos dos 
agrupamentos na sua entrega e 
análise. 

 
Comunicar atividades inscritas nos 
planos dos agrupamentos. 
 

Comunicação semanal das atividades de 
relevância dos agrupamentos 

Semanal - Agrupamentos 

 
Contribuir de forma construtiva na 
análise dos planos dos agrupamentos. 
 

Criação ficha avaliação carácter 
pedagógico 

Anual 2 Fichas Agrupamentos 

Melhoria dos relatórios dos 
agrupamentos na sua entrega e 
análise. 

Contribuir de forma construtiva para a 
elaboração dos relatórios, tendo por 
base os planos. 
 

 
 
Capacitar os Agrupamento para que os 
Relatórios espelhem os seus planos no 
atingir dos objetivos. Sessões informais 
de Esclarecimento 
 
 

 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 

2 sessões 

Chefes de 
Agrupamento, 

Tesoureiros, Secretários 
e chefes de Unidade 

Planificação e elaboração de 
candidaturas de apoio à ação. 

 
Promover os fundos do CNE para apoio 
aos agrupamentos. 
 

Sessão de Esclarecimento Janeiro 1 
Chefes Agrupamento, 

Chefes de Unidade 

 
Candidatar a ação do núcleo aos diversos 
apoios municipais. 
 

 Anual - Núcleo 
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8. Chefe de Núcleo Adjunto 

8.1. PCEG 

O PCEG – Penha Centro Escutista de Guimarães continua a dar passos firmes na 

construção permanente de “Centro de Excelência”. Em 2017, o Centro Educativo 

de Interpretação Ambiental (C.E.I.A.) vai ser uma realidade. É tempo de dar 

corpo à obra, de criar o projeto pedagógico, de apresentar e publicitar esta nova 

valência aos escuteiros e à comunidade em geral.  

É tempo de promover o PCEG além-fronteiras, consolidado que está no território 

nacional, iniciando uma campanha promocional na Europa através da secretaria 

internacional. 

Queremos dedicar este ano às boas práticas ambientais, sensibilizar os 

participantes da necessidade de cuidar da “casa comum” pois é urgente incutir 

rotinas ambientais. O PCEG tem tudo para ser o vosso laboratório, onde cada 

bando, patrulha ou equipa pode pôr em prática a alegria de ser escuteiro, de 

viver na natureza e de a proteger.  

“Atravessando toda a sua vida, a alegria sempre foi uma luz que Pier Giorgio Frassati espalhou à sua volta. Sem dar espaço à tristeza do desânimo foi dando 

vida e força a quem com ele se cruzava. E essa foi outra herança que nos deixou: a certeza que, por mais duros que sejam os nossos dias, a Alegria não pode 

ser encaixotada nem arrumada em qualquer canto escuro da nossa vida”. Pier Giogio Frassati 

 

Que o PCEG possa ser inspirador para a alegria de cada escuteiro.  
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8.1.1 Finalidades, objetivos e ações – PCEG 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo 
Índice de Avaliação 

Destinatários 

Apresentar o PCEG como espaço 
ambiental de excelência. 

Projeto SCENES Criar equipa de projeto Janeiro 3 Reuniões Todos 

Desenvolver estratégias que apresentem 
o PCEG como local privilegiado para 
agrupamentos de vida ao ar livre e de 
formação ambiental. 

Criação de uma bolsa de oportunidades 
educativas a desenvolver no PCEG. 

Construção e desenvolvimento 
do projeto pedagógico 

Anual 
3 oportunidades 

educativas 
Todos 

Desenvolver estratégias que aumentem o 
número de acampamentos dos escuteiros 
de fora de Portugal 

 
Promoção através das redes 
sociais 
Promoção através da secretaria 
internacional 
 

Anual 
Realização de um 
filme promocional 

Todos 

Continuar a desenvolver o projeto Dar as 
Mãos, Ser Parte 

Promover o projeto nos 
agrupamentos 

Anual 15 Agrupamentos Todos 

Desenvolver projetos e ações que 
apresentem o PCEG como centro 
privilegiado para uma consciencialização 
ambiental e paisagística. 

Implementação do projeto pedagógico 
C.E.I.A. 

Projeto ciclo das sementeiras Anual 100 Participantes Todos 

 
Incluir o PCEG na candidatura de 
Guimarães – Capital Verde Europeia. 
 

Reuniões com o executivo da 
Capital Verde 

Anual - Todos 

 
Estabelecer parcerias com entidades 
públicas e privadas. 
 

Entidades Anual - Todos 

Desenvolver estratégias para aumentar 
staff permanente 

 
Aumentar a bolsa de elementos 
disponíveis para realizar staff 
permanente. 
 
 

Formação inicial Janeiro 35 Caminheiros e dirigentes 



 
 

22 
 

8.2 DMF-Depósito de Material e Fardamento 

No último conselho nacional de representantes, o CNE aprovou um conjunto de alterações ao regulamento 

dos uniformes e bandeiras. Naturalmente que o nosso DMF, procurará estar preparado para responder a essas 

alterações, logo a partir do mês de janeiro de 2017.  

Continuamos empenhados em diversificar e aumentar a nossa oferta de artigos escutistas, respondendo 

assim, às diversas solicitações que vamos tendo para matérias mais específicos e mais técnicos. Queremos 

continuar a concentrar energias na promoção e venda do calendário, mantendo a fasquia nas 15.000 unidades.  

Em ano de ACANAC e com as vendas no PCEG (Penha Centro Escutista de Guimarães) prevemos um ligeiro 

aumento das vendas do DMF. 

Continuamos a privilegiar a qualidade no atendimento, sempre com um sorriso, sempre disponíveis e “Sempre 

Alerta para Servir”.  

 

 

 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo Índice de Avaliação Destinatários 

Melhoria na gestão e 
organização do DMF, 
tornando-o mais 
próximo dos escuteiros 
e dirigentes 

 
Desenvolver o projeto de cedência de material 
via eletrónica. 

Apresentação dos artigos nas redes sociais 
 
Campanha de promoção de produtos 

Anual 
Realização 10 

promoções 
 

Todos 

 
Estabelecer parcerias de modo otimizar os 
custos do material. 

 
Contactar e estabelecer parcerias com novos 
fornecedores 

 
Anual 

 
10 novos parceiros 

 
Todos 

Estar presente nas atividades escutistas que 
apresentem uma necessidade de apoio material 

 
Disponibilizarmos para colaborar com os 
agrupamentos na aquisição de produtos 
escutistas para atividades 
 

Anual 
 

Presença em 5 
atividades 

 
Todos 
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8.3 - Gestão Financeira 

A secretaria financeira pretende em 2017 dar continuidade ao equilíbrio e controle financeiro do núcleo de Guimarães. Pretendemos continuar a apoiar 

todas as secretarias nas áreas financeiras, apoiar e elaborar a candidatura ao PAJ e fundos escutistas. 

 

8.3.1 Finalidades, objetivos e ações 

 

 

Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Tempo 
Índice de Avaliação 

Destinatários 

Desenvolver uma estratégia de 
acompanhamento financeiro à ação 
das secretarias. 

Apoiar na gestão financeira da venda de 
calendários. 

Sensibilizar para os cumprimentos dos 
prazos de pagamento dos calendários 

2 Semestre de 2017 31 de dezembro Dirigentes 

Colaborar com as secretarias na 
elaboração dos seus orçamentos 

Reunião com as secretarias Anual 5 reuniões Secretários 

Colaborar nas candidaturas de apoio 
financeiro a fundos escutistas e estatais 

Apoiar na elaboração das candidaturas Anual 2 reuniões Junta de Núcleo 

Garantir e consolidar a gestão 
financeira e patrimonial, otimizando 
custos e potencializando o 
financiamento. 

Desenvolver ações de melhoria na 
apresentação das contas do núcleo 

Participar em ações formativas 
promovidas pelo C.N.E. 

Anual 1 ação Junta de Núcleo 

Garantir a boa gestão dos bens 
financeiros do Núcleo 

Participar em ações formativas 
promovidas pelo C.N.E. 

Anual 1 ação Junta de Núcleo 

Colaboração nos projetos de candidatura 
PAAJ, bem como, a fundos Escutistas 

Aumentar o numero de iniciativas a 
candidatar 

Anual 4 iniciativas Junta de Núcleo 
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9 Conclusão 

 

"A duração média da vida de escuteiro de um rapaz é comparativamente curta, e é bom que cada geração de escuteiros possa assistir a, pelo menos, um 

grande encontro escutista, uma vez que isto possibilita ao rapaz tomar consciência de que é membro de uma vastíssima fraternidade, ao mesmo tempo 

que lhe permite travar conhecimento pessoal com irmãos escutas de outros distritos e de outros países."  

Baden-Powell in Auxiliar do Chefe Escuta 

 

“Hoje, porque adaptamos as nossas respostas e as nossas ações às necessidades reais e 

prementes de crianças e jovens. SOMOS alegria da missão, no serviço ao escutismo na junta 

de núcleo de Guimarães, é o que nos motiva, procurando que os valores e princípios do 

movimento sejam transmitidos aos jovens através do método escutista para que eles se 

tornem Homens Novos capazes de realizarem os seus sonhos e tornarem o mundo melhor 

através do serviço e do amor ao próximo.  

O nosso desejo é conhecer e contribuir para um sentido de responsabilidade nas práticas 

escutistas, nos agrupamentos e nas comunidades, para que todos possamos ser UM na ação, 

na aplicação do método, na capacitação dos adultos, no crescimento sustentável do efetivo, 

na promoção dos valores do CNE, na apresentação do escutismo como meio para chegar a 

Cristo.” 

in Plano Trienal Junta Núcleo de Guimarães 2015 - 2018 
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Calendário de Atividades 
Janeiro 

25 Conversão de S. Paulo –Patrono dos Caminheiros 

26 Encontro de Tutores 

28 Encontro de Tutores 

 

Fevereiro 

22 Dia do Fundador – Baden Powell 

 

Março 

10,11 e 12 Cenáculo 

19 Inicio Comemorações 80º Aniversario agrup. 455 Vermil 

 

Abril 

06/09 Torneio de Técnica Escutista 

16 Páscoa 

Festivais Regionais 

20 Encontro de Tutores  

22 Encontro de Tutores 

23 S. Jorge – Patrono Mundial do Escutismo 

30 Concerto Musical Comemorações dos 50 Anos Flor-de- Liz Agrupamento de Ronfe (Salão paroquial) 
 

Maio 

18 Aniversario da Fundação do Núcleo de Guimarães 

20/21 Conselho Nacional Plenário 

27 Atividade Plataforma Madre Teresa 
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Calendário de Atividades 
Junho 

03/04 35º Aniversário Agrupamento 703 Infantas 

15  Corpo de Deus 

17/18 Acampamento Comemorativo 20º Aniversario Agrupamento 1130 Briteiros 

29 S. Pedro Patrono dos Pioneiros 
 

Julho 

01 Abertura do processo eleitoral JNG 

01/02 Acampamento Aniversario 80 anos Agrupamento 0455 Vermil 

06 Encontro de Tutores 

08 Encontro de Tutores 

25 S. Tiago- Patrono dos Exploradores 
 

Agosto 

31/06 ACANAC 

03 Procissão de S. Gualter 

Setembro 

10 Penha – Abertura do ano Escutista Núcleo 
 

Outubro 

04 S. Francisco de Assis – Patrono dos Lobitos 

12 Encontro de Tutores 

14 Encontro de Tutores    

21/22 Encontro de Guias 
 

Novembro 

06 S. Nuno de Santa Maria-Patrono do CNE 

30 Celebração 20 Arautos 

Dezembro 

Apoio à Ceia de Natal dos Reformados 

Luz da Paz de Belém 

25 Natal 
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10. Orçamento 2017 
 

 

 

Rubrica

Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas

Consolidado
      Junta de Núcleo D.M.F

ORÇAMENTADO ORÇAMENTADO

Custo das Mercadorias Vendidas 97 000,00 €     97 000,00 €    -  €                  

Venda de Mercadorias 120 000,00 € -  €                  120 000,00 € 

Electricidade 850,00 €           850,00 €          -  €                  

Agua 220,00 €           220,00 €          -  €                  

Comunicação 1 100,00 €           1 100,00 €       -  €                  

Ferramentas e Utensilios 200,00 €           200,00 €          -  €                  

Material de Escritorio 350,00 €               100,00 €           450,00 €          -  €                  

Condominio + Seguro do condominio 350,00 €               350,00 €          -  €                  

Material Informático 500,00 €               500,00 €          -  €                  

Despesas de Funcionamento 200,00 €               350,00 €           550,00 €          -  €                  

Material de limpeza e Higiene 150,00 €               50,00 €              200,00 €          -  €                  

Actividades Conselho Regional/Nacional 700,00 €               700,00 €          -  €                  

Representações 700,00 €               700,00 €          -  €                  

Apoio acções pedagógicas nos Círculos 1 500,00 €           1 000,00 €       1 500,00 €       1 000,00 €       

Eleições Nucleo 300,00 €               0,00 €                300,00 €          0,00 €                

Actividades Calendários 6 900,00 €        11 250,00 €    6 900,00 €       11 250,00 €    

Representações 300,00 €               300,00 €          -  €                  

Chefia de Núcleo

Mercadorias

Fornecimento Serviços Externos /Secretarias

Sede do Núcleo

Chefe de Núcleo Adjunto / Gestão
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10. Orçamento 2017 (cont.) 
 

 

 
 

 

Rubrica

Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas

Consolidado
      Junta de Núcleo D.M.F

ORÇAMENTADO ORÇAMENTADO

Dia de Núcleo 120,00 €               120,00 €          -  €                  

Encontro de Guias 2 000,00 €           1 200,00 €       2 000,00 €       1 200,00 €       

Cenáculo 1 500,00 €           1 400,00 €       1 500,00 €       1 400,00 €       

Peregrinação à Penha 50,00 €                 50,00 €             -  €                  

Tenda de Oportunidades 150,00 €               150,00 €          -  €                  

Plataforma Madre Teresa 2 000,00 €           1 000,00 €       2 000,00 €       1 000,00 €       

Atividade de tecnica escutista 7 840,00 €           5 600,00 €       7 840,00 €       5 600,00 €       

Rover Nucleo 3 000,00 €           2 000,00 €       3 000,00 €       2 000,00 €       

Apoio ao voluntariado 5 400,00 €           0,00 €                5 400,00 €       0,00 €                

48 Horas de voluntariado 200,00 €               0,00 €                200,00 €          0,00 €                

Representações 300,00 €               300,00 €          -  €                  

Actividades - Transportes (ARAE e Outros) 6 000,00 €           6 000,00 €       6 000,00 €       6 000,00 €       

Material Grafico 2 000,00 €           2 000,00 €       -  €                  

jornal Indaba 2 000,00 €           2 000,00 €       -  €                  

Aquisição de Material 350,00 €               350,00 €          -  €                  

ACANAC 18 500,00 €        15 000,00 €    18 500,00 €    15 000,00 €    

Representações 300,00 €               300,00 €          -  €                  

Secretaria Pedagógica

Secretaria Administrativa/Comunicação e Imagem
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10. Orçamento 2017 (cont.) 
 

 

 

Rubrica

Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas

Consolidado
      Junta de Núcleo D.M.F

ORÇAMENTADO ORÇAMENTADO

Secretaria do Plano

Conselhos de Núcleo 1 000,00 €           1 000,00 €       -  €                  

Ações Formativas 80,00 €                 80,00 €             -  €                  

Apoio ao serviço de fanfarras 700,00 €               500,00 €          700,00 €          500,00 €          

Representações 200,00 €               200,00 €          -  €                  

Encontros de formação Nacionais e Regionais 200,00 €               200,00 €          -  €                  

Participação em encontros de tutores 100,00 €               100,00 €          100,00 €          100,00 €          

Ações de formação nos agrupamentos 150,00 €               150,00 €          -  €                  

Processo de Investiduras 100,00 €               100,00 €          -  €                  

Enforma 100,00 €               100,00 €          -  €                  

Representações 350,00 €               350,00 €          -  €                  

Encontro Formação 300,00 €               300,00 €          -  €                  

Seguro 500,00 €               500,00 €          -  €                  

Electricidade, agua, Gás 3 000,00 €           500,00 €          3 000,00 €       500,00 €          

Manutenção 4 500,00 €           4 500,00 €       -  €                  

Apoio Staff Permanente 1 200,00 €           1 200,00 €       -  €                  

Custos com Pessoal (Miguel Martins) 2 500,00 €           2 500,00 €       -  €                  

Custos com Pessoal (D. Emilia Fraga) 350,00 €               350,00 €          -  €                  

Investimento 9 000,00 €           6 000,00 €       -  €                  

Cedência aos Agrupamentos/Grupos 14 000,00 €    -  €                  14 000,00 €    

Loja Escutista 3 500,00 €           5 000,00 €       3 500,00 €       5 000,00 €       

Bar Escutista 2 000,00 €           4 000,00 €       2 000,00 €       4 000,00 €       

Secretaria Recusrso Adultos

Assistência

Penha Centro Escutista de Guimarães
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10. Orçamento 2017 (cont.) 
 

 

 

Outros 0,00 €                    0,00 €                0,00 €                0,00 €                

Custos com pessoal

Remuneração (Profissional) 13 000,00 €     13 000,00 €    -  €                  

Despesas Bancárias 100,00 €               500,00 €           600,00 €          -  €                  

Descontos Cheques-Vale 500,00 €           500,00 €          -  €                  

Descontos/Calendários 2 500,00 €        2 500,00 €       -  €                  

0,00 €                    0,00 €                0,00 €                0,00 €                

Censos/Derrama 51 150,00 €        54 650,00 €    51 150,00 €    54 650,00 €    

Donativos 0,00 €                    5 000,00 €       0,00 €                5 000,00 €       

IPDJ - PAJ  (Indaba e Plano Anual) 6 500,00 €       -  €                  6 500,00 €       

Juros Obtidos -  €                  -  €                  -  €                  

Proveitos e Ganhos Extraordinarios 0,00 €                    0,00 €                0,00 €                 0,00 €                0,00 €                0,00 €                

Sub-total 138 940,00 €      123 450,01 € 122 170,00 €  131 250,00 € 258 110,01 € 258 200,00 € 

Resultado Liquido

Custos e Perdas Extraordinarios

Proveitos Suplementares

Subsidios

Proveitos e Ganhos Financeiros

Proveitos e Ganhos Extraordinarios

Outros

Custos e Perdas Financeiras

89,99 €                                              15 490,00 €-                                         9 080,00 €                                         
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