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“Digo-vos eu: Olhai com vistas largas, para além das pedras do caminho que estão 
quase sob os vossos pés; vede para onde leva esse caminho, e segui em frente com 
boa disposição. Encontrareis outros seguindo convosco o mesmo caminho, possiv-
elmente menos bem preparados; estendei-lhes uma mão prestável e amiga à medida 
que avançais.”

Baden-Powell

Este será o primeiro ano de ação, o ano em que nos propomos lançar a semente à terra.
Esta semente será lançada na terra que são os nossos agrupamentos, na qual 
pretendemos participar ativamente no tratamento da semente. Mas para isso é 
necessário que os agrupamentos estejam preparados e melhorem um conjunto de 
procedimentos e ações, que os nossos adultos se empenhem na sua formação e 
aprofundem o seu conhecimento.
Vivemos um tempo de mudança, tempos de transformação social das nossas 
comunidades e das famílias, pois apesar de existirem muitas ofertas e solicitações 
aos jovens, nem sempre estas promovem uma verdadeira educação e aprendizagem. 
Teremos de nos afirmar, sem receios, como luz de esperança, sermos grupo onde as 
crianças e os jovens vivem oportunidades únicas de vida ao ar livre e de encontro com 
o próximo.
São muitos os escolhos, muitas as dificuldades que se deparam hoje ao educador, 
teremos de voltar à origem, ler o escutismo para rapazes, ler os ensinamentos de 
B.P. nas palestras de Bivaque, compreender a sua mensagem no caminho do triunfo, 
certamente que encontraremos pistas que nos ajudam a educar e a fazer felizes os 
nossos jovens.
Realizaremos um conjunto de projetos pedagógicos e formativos, mas precisamos do 
vosso empenho e participação. Iniciaremos o projeto do VIII ACANUC, com a elaboração 
de todo o projeto pedagógico, o Observatório de Aves será uma realidade no nosso 
Centro Escutista, dando-lhe mais um elemento diferenciador de componente educativa.
Acolheremos este ano escutista a Luz da Paz de Belém regional, algo que nos deve 
encher de alegria e na qual todos os agrupamentos se devem fazer representar.
Teremos também 10 agrupamentos a celebrarem o seu aniversário, para eles 
desejamos um bom ano escutista e que as celebrações sejam mais uma oportunidade 
de crescimento e de afirmação do movimento nas suas comunidades.
Este ano escutista ficará também marcado por mais uma etapa na caminhada formativa 
de restruturação do agrupamento 428 de Abação, projeto que muito nos orgulha e que 
temos muitas esperanças que continue com sucesso, graças ao empenho de muitos 
adultos da paróquia de Abação, do seu Pároco, do agrupamento 200 de Polvoreira que 
os acolheu e também à equipa de formação da Junta de Núcleo que construiu, propôs 
e monitoriza este processo.
Sabemos que mais agrupamentos necessitam urgentemente de um caminho 
semelhante, por isso, queremos que todos estejam preparados para olhar para a sua 
realidade, pois iremos ao encontro e propor reflexão sobre ação que cada agrupamento 
desenvolve e o impacto que essa ação tem na comunidade.
O desafio e a semente que lançamos a todos os agrupamentos, dirigentes e escuteiros 
é que connosco assumam o compromisso em desenvolver os 5 grandes eixos 
fundamentais; #Jovens; #Voluntários; #Comunidade; #Serviço; #Ambiente.

I · Introdução
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O Semeador é um Homem sábio, que tem em mãos a importante missão de Semear, 
mas a forma como ele semeia tem os seus mistérios. 

Na verdade, o semeador desperta para o milagre de um novo dia, com o pensamento 
na semente que escolherá para semear.

Dependendo da sua escolha, ele sabe que há um tempo propício e um lugar destinado.
Antes de colocar a semente na terra, deve preparar a sementeira, com terra boa, 
abundante, e esperar com paciência que a semente germine. E a vida começa, com os 
primeiros rebentos verdes a espreitar, o agricultor deve proporcionar à semente, tudo o 
que ela precisa na medida certa, a água, a luz, os nutrientes e aguardar com paciência, 
que ela cresça.

Chegando o momento certo, o agricultor prepara a terra e a planta é transplantada 
em solo fértil e o agricultor nunca descuidando o que semeou, transforma em árvore, 
depois floresce e, por fim dá fruto.

O fruto será tanto melhor, quanto o tempo e o empenho que o agricultor lhe dedicar, 
sendo que a melhor semente é a do BEM, que frutifica e nos faz colher Esperança, 
porque o agricultor sabe que “Tudo o que o Homem semear, isso também ceifará” (GI 
6.7)

Todo o ato de Semear, Cuidar e Colher, nos Desperta para a Esperança e para a Felici-
dade. E agora, é nosso dever, semear estas sementes “Onde Deus nos levar”.

"Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra: ouvem a palavra, aceitam-
na e dão uma colheita de trinta, sessenta e até cem por um." (Mc. 4,20)

II · Ser Sementes

"A	semente	para	frutificar	precisa	da	mão	que	a	atire	para	mais	longe”

Pe. Tolentino Mendonça
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Aceitando o desafio da Junta Central de temática e modelos para o triénio de:

Viver | Amar | Servir
Desta forma, viveremos ao jeito de Maria, Nossa Senhora de Fátima, a Mãe dos Escutas, 
celebrando-A e assumindo o seu modelo, de forma especial, ao longo do ano escutista 
2017/18.

Propomos amar ao jeito de Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, 
celebrando-o e assumindo o seu modelo, de forma especial, ao longo do ano escutista 
2018/19.

Para o último ano do mandato propomos servir ao jeito de Isabel de Portugal, rainha 
e santa, celebrando-a e assumindo o seu modelo de forma especial ao longo do ano 
escutista 2019/20.

III · Temática Trienal
* Texto do Plano Trienal 2017/2020
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Em ano centenário das aparições de Fátima, o CNE propõe-se encontrar inspiração na mensagem 
que Nossa Senhora confiou aos três pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia.
A recente carta pastoral dos bispos portugueses (8 de dezembro de 2016) sublinha dimensões 
importantes de cada uma destas três crianças:

- Francisco aponta para a contemplação: «Do que mais gostei foi ver Nosso Senhor, 
naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus» (Francisco 
citado nas Memória da irmã Lúcia, Vol. I, p. 141);
- Jacinta era especialmente sensível a Cristo crucificado, que para ela condensava o amor 
de Deus e suscitava, por isso, uma imensa gratidão. A compaixão ao contemplar Jesus, 
«porque morreu por nós» (Jacinta nas Memórias da Irmã Lúcia, Vol. I p.139 e 140);
- Lúcia gastará toda a sua vida no anúncio daquilo que viveu, transmitindo a todos o amor 
de Deus manifestado no Coração Imaculado de Maria.

Ao mesmo tempo, os bispos de Portugal, apontam ainda dois desafios que muito interpelam o 
CNE:

- «A mensagem de Fátima inspira a Igreja a encontrar e aprofundar os traços do seu 
rosto mariano», seguindo as indicações do Papa Francisco, que a identifica como
“hospital de campanha” e não como “alfândega” que fecha as portas. Assim, a Igreja é levada a 
acolher, como Maria, a missão que procede de Deus, a seguir Jesus como discípula fiel e crente, 
a ser sensível às necessidades dos próximos e aos clamores dos distantes, a estar disposta a 
permanecer junto à cruz, a assumir o peso da incompreensão e da perseguição, a irradiar a glória 
e as primícias da ressurreição, oferecendo cuidado maternal aos que a veem de fora, qualquer 
que seja a distância a
que se encontram.

- «A mensagem de Fátima alimenta o compromisso profético com o mundo presente 
face às injustiças e a todos os fenómenos de exclusão, qualquer que seja a sua raiz. […]
Promovendo e defendendo a paz entre os povos, denunciando e opondo-se aos mecanismos 
perversos que enfrentam raças e nações: a arrogância racionalista e individualista, o egoísmo 
indiferente e subjetivista, a economia sem moral ou a política sem compaixão. Fátima ergue-se 
como palavra profética de denúncia do mal e compromisso com o bem, na promoção da justiça 
e da paz, na valorização e respeito pela dignidade de cada ser humano”»
Neste ano escutista 2017-2018 propomo-nos viver segundo o Evangelho – o núcleo central da 
Mensagem de Fátima – colhendo aquelas dimensões que Francisco, Jacinta e Lúcia receberam 
da “Senhora vestida de branco” em 1917, e agora sintetizadas na interpelação pastoral que os 
bispos de Portugal propõem à Igreja e à sociedade.
O viver significará também, para nós, conhecer, de um modo escutista, no aprender fazendo (ou 
seja, vivendo): conhecer-me a mim mesmo, conhecer os outros, conhecer Jesus. Vivendo com 
todos e com Maria.

# Maria
* Texto integral do Plano Trienal 2017/2019 da Junda Central
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IV · Estrutura de Núcleo Chefe de Núcleo | Ernesto Machado
[#Semente de Carvalho]
E-mail: chefia.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 912 308 860

Assistente de Núcleo | Pe. Samuel Vilas Boas
[#Semente de Trigo]
E-mail: assistencia.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 918 537 551

Secretário Pedagógico de Núcleo | João Fernandes
[#Semente de Laranjeira]
E-mail: pedagogica.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 918 249 136

Secretário para os Adultos de Núcleo | Sérgio Lemos
[#Semente de Café]
E-mail: adultos.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 961 782 648

Secretária Administrativa de Núcleo | Sara Ribeiro
[#Semente de Mostarda]
E-mail: administrativa.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 918 664 718

Secretário Financeiro de Núcleo | José Costa
[#Semente de Pinheiro]
E-mail: financeiro.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 931 172 651

Chefe de Núcleo Adjunto | Vítor Coelho
[#Semente de Oliveira]
E-mail: adjunto.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 930 482 669
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V · Ações por Secretaria
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Iniciamos um novo projeto, uma nova caminhada na chefia de núcleo. 

Neste novo desafio aceitamos Ser Semente que Transforma, por isso, nos desafiamos 
no continuar a caminhar ao encontro dos agrupamentos e dos jovens. Será na pessoa 
do chefe de agrupamento que procuraremos desenvolver um conjunto de ações que 
fomentem a boa liderança, promovendo a formação dos adultos, aplicação do método 
escutista, melhoria da gestão administrativa e financeira, bem como, a participação 
e ação dos jovens na vida das comunidades e em todas as atividades escutistas 
relevantes para o seu progresso pessoal.

Neste primeiro ano de ação, impele-nos a necessidade e a preocupação em reestruturar 
o modelo de ação local, para isso, iremos promover uma série de encontros com os 
chefes de agrupamento, de modo a encontrar as melhores estratégias para a promoção 
da partilha e colaboração entre agrupamentos. 

Para nós a participação dos jovens é absolutamente  fundamental em toda a ação do 
movimento, apesar de a termos vindo a desenvolver com um conjunto de projetos, 
queremos ir um pouco mais longe, tendo os jovens como conselheiros, ouvindo as suas 
preocupações e os seus sonhos, procurando ser agentes educativos e facilitadores na 
realização dos seus projetos.

Pretendemos despertar nos nossos dirigentes a preocupação em sermos cada vez 
mais agrupamentos inclusivos, locais onde as famílias possam encontrar apoio e 
colaboração na educação e integração dos seus filhos na vida em grupo, oferecendo-
lhes um projeto de educação não formal, com valores e de cidadania.

Continuaremos a realizar um conjunto de atividades, mas nas quais queremos dar uma 
nova dinâmica, um novo formato, como o Dia de Núcleo, entre outras. Será também o 

# Chefia de Núcleo
Ernesto Machado | chefia.guimaraes@escutismo.pt

ano de lançamento do nosso VIII ACANUC, apresentando todo o projeto pedagógico, 
que se pretende ter a participação de todos, para que em 2019 se realize o grande 
acampamento.  

Continuaremos ativamente a estar presente em todos os momentos, junto dos 
agrupamentos, comunidades, entidades civis, onde afirmaremos o papel relevante que 
o movimento exerce para a construção de um mundo melhor, através da educação de 
crianças e jovens. 

Os projetos sociais, educacionais, ambientais, promovidos pelas várias entidades e 
associações são, para nós, meio para promovermos uma consciência cívica e de 
participação nos nossos jovens, mas são também meio de afirmação do nosso projeto, 
de fazermos parte e participar ativamente nas mudanças que todos esses projetos 
procuram promover. É, por isso, fundamental que todos estejamos imbuídos neste espírito 
de participação e colaboração, pois só assim, conseguiremos obter reconhecimento e 
meios para a realização de muitos projetos à escala local e de núcleo. Todos somos 
necessários neste caminho de desenvolvimento e promoção do movimento escutista.

Ser Semente é sermos capazes de nos deixarmos envolver pela terra que nos alimenta 
e que nos dará fruto.
Transforma-TE!

Chefes de 
Agrupamento

Jovens 
Conselheiros

Executivo Assessores

Chefia de Núcleo

Organigrama do ano 2017/2018



Ações para o ano 2017/2018

# Jovens

[01.02] Promover uma maior capacitação dos jovens;

[01.03] Realizar momentos de auscultação dos jovens;

[01]
Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

• Promover a participação dos escuteiros nos 
diversos projetos sociais e culturais

• Acolher sugestões e ideias do projeto de 
jovens conselheiros

Anual

Anual

 Criar incentivos e divulgação

Participar nas reuniões e jovens 
conselheiros

[03.03] Moldar a ação dos agrupamentos à realidade da comunidade;[03]
• Criar estratégia de envolvimento inclusivo nos 
agrupamentos

• Promover o levantamento das necessidades 
sociocaritativas nas comunidades locais

Anual

Anual

 Criar incentivos e divulgação

Participar nas reuniões e jovens 
conselheiros

• Promover a inclusão do CNE nos diversos 
projetos educativos dinamizado pelas 
comunidades

Anual Participar nas reuniões e jovens 
conselheiros

# Voluntários

[04.01] Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do núcleo;

[04.02] Promover momentos de auscultação dos dirigentes;

[04.03] Enriquecer o percurso dos candidatos a dirigentes em projetos do núcleo;

[04]
• Criar um grupo de Dirigentes Assessores 

• Dinamizar conselhos consultivos

• Apresentar modelo de ação pedagógica e 
formativa local

• Acompanhar os dirigentes na sua ação 
educativa

Anual

Novembro
Março

Anual

Anual

Criar equipa

Realizar pelo menos 2 conselhos 
consultivos

Criar modelo para agrupamentos

Participar nas reuniões de dirigentes

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

[06.01] Desenvolver planos de comunicação;[06]
• Promover ações do núcleo junto das diversas 
entidades 

Anual Promover sempre que possível

# Comunidade

[07]
Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[07.01] Promover a reflexão sobre a organização local dos círculos;
• Promover grupos de trabalho para 
organização e definição da estratégia local do 
núcleo

Anual Reunir e definir estratégia

• Realizar encontros inter agrupamentos Anual Realizar atividade

[08] [08.01] Melhorar a aplicação do método;
• Acompanhar presencialmente os 
agrupamentos

Anual Reunir com os agrupamentos

[08.02] Promover o movimento escutista na comunidade;
• Representar a Junta de Núcleo no Conselho 
Municipal da Juventude

Anual Participar nas reuniões

• Representar a Junta de Núcleo no Conselho 
de Segurança Municipal (proteção civil)

• Representar o núcleo nos diversos órgãos 
do CNE

Anual

Anual

Participar nas reuniões

Participar nas reuniões

# Serviço
[10]

• Apoiar os agrupamentos nas necessidades 
formativas e qualificativas de adultos

Anual Efetuar diligências

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[10.01] Promover e desenvolver ações formativas para os agrupamentos;

# Ambiente

[13]
• Promover a participação nas iniciativas da 
candidatura de Guimarães a Capital Verde 
Europeia

Mediante 
solicitação

Mobilizar para a participação

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[13.02] Participar em projetos ambientais na comunidade;

• Representar o núcleo externamente Anual Mediante convite

• Representar a Junta de Núcleo na Pastoral 
Jovenil Arciprestal

Anual Participar nos encontros

[08.03] Criar uma equipa de expansão;
• Estruturar uma equipa e um projeto de 
expanção para o núcleo

Bi Anual Definir projeto e equipa



2120

Como Semente de Trigo (assistência) lanço-me na ação de acompanhar com a 
mística, a simbologia e a espiritualidade cristã das diversas atividades a desenvolver nos 
vários departamentos do Núcleo e nos eixos: #Jovens, #Voluntários, #Comunidade, 
#Serviço e #Ambiente.

O Modelo de Vida é Maria, Nossa Senhora. Fazendo eco do Ano Centenário das 
Aparições de Fátima, com os santos Francisco e Jacinta Marto queremos inspirar-nos 
na Sua vida de serva humilde do Senhor Deus, ao acolher a semente do Verbo. Com Ela 
iniciamos a Abertura do Ano Escutista e o «Mês de Maio» elevaremos o 94º aniversário.
Os Patronos são figuras inspiradoras. Semeia-os…

Celebramos a Fé Cristã e a Liturgia como lugar do encontro, na Sede, no PCEG, nos 
Agrupamentos, em Acampamentos: 
Luz Paz de Belém - Para onde caminharás com a Luz da Paz? 
Podemos lançar as bases para o VIII ACANUC - Pedirás ao Espírito Santo que te ilumine?
Atividades escutistas e atividades formativas de Adultos e Escuteiros - Concederás 
espaço para a mística e a simbologia?
Estimados Assistentes, sois desafiados a ser parte. Que Mistério é este? O pão e o 
vinho são Corpo de Cristo. Escuteiro: Transformar-TE!

Acolhamos o convite e queiramos ser Semeadores de Esperança, com a Boa Ação, 
arriscando ser movimento de fronteira, Igreja em saída.   

# Assistência de Núcleo
Pe. Samuel Vilas Boas | assistencia.guimaraes@escutismo.pt

Ações para o ano 2017/2018

# Jovens

[02.02] Realizar encontros formativos e de partilha entre dirigentes;[02]
Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

• Participar ativamente em toda a pedagogia e 
formação da junta de núcleo

• Promover o conhecimento e vivência dos 
patronos e modelos de vida do CNE

Anual

Anual

Elaborar contributos

Partilhar momento sobre os mesmos

# Comunidade

[08]
Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[08.01] Melhorar a aplicação do método;
• Participar na construção do projeto 
pedagógico do VIII ACANUC

Anual Participar na criação do projeto 
pedagógico

• Contribuir no enriquecimento dos projetos 
educativos do núcleo

Anual Participar nos projetos

# Serviço
[10]

• Promover a vivência da mística e simbologia 
escutista em todas as ações realizadas pelo 
núcleo
• Dinamizar encontro para assistentes de 
núcleo

Anual

20 de fevereiro

Mediante solicitação

Realizar encontro

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[10.01] Promover e desenvolver ações formativas para os agrupamentos;
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# Secretaria Pedagógica
João Fernandes | pedagogica.guimaraes@escutismo.pt

Apresentamos nas próximas páginas, as ações que nos propomos realizar ao longo 
do ano escutista. Neste primeiro ano de mandato, apesar de apresentarmos algumas 
atividades novas, o nosso objetivo primordial é consolidar a oferta existente. Por isso, 
chamamos a atenção para a continuação de atividades que queremos ser de referên-
cia, como o Kimball. Queremos apoiar a realização de uma atividade para os nossos 
Lobitos, a Jangal e, no ano em que se comemora o centenário do caminheirismo, ter-
emos novamente o nosso Rover de Núcleo, o Alfonsus. 

No entanto, é imperioso dizer que daremos uma atenção especial ao envolvimento e 
participação dos jovens, e para além de continuarmos a apoiar o Cenáculo, criaremos 
fóruns para as outras secções promovendo o "ask the boy", entre outras ações que 
explanaremos adiante.

Outra preocupação será a aplicação do método escutista, para isso, para além da cri-
ação de algumas ferramentas que possam ajudar as unidades na aplicação do método, 
iremos fomentar o acampamento, através do jogo Acampa+ e da criação de parcerias 
entre os agrupamentos. 

Por outro lado, continuaremos a criar novas parcerias com a comunidade, bem como 
aprofundaremos as existentes, de modo a que possamos responder aos pedidos da 
sociedade, tendo sempre a preocupação de as potenciar como oportunidades educa-
tivas para os nossos jovens.

Destacar ainda as atividades de núcleo como a Luz da Paz de Belém, o Dia de Núcleo 
e a Peregrinação à Penha que queremos atualizar e ainda a oferta pedagógica de quali-
dade que iniciaremos neste ano para o nosso campo escutista. 

Finalmente, é importante dizer, que tal como enunciamos no plano trienal, contamos 
com o envolvimento e o contributo de todos. 

• Banco de Voluntariado
• Oliveira a Sorrir
• Férias de Campo
• Plataforma Madre Teresa
• Escuteiros no Palácio
• Paróquia da Oliveira
• Ações Pontuais

• Cenáculo
• Fórum de Jovens

• Lobitos
• Exploradores
• Pioneiros
• Caminheiros

• Kimball
• Jangal
• Alfonsus
• Luz da Paz de Belém
• Dia de Núcleo
• Peregrinação à Penha

Atividades Projetos	e	
Voluntariado

Programa 
Educativo

Envolvimento e 
Participação Juvenil

Organigrama do ano 2017/2018

Ações para o ano 2017/2018

Secretaria Pedagógica

# Jovens

[01.01] Envolver os jovens na ação do núcleo;

[01.02] Promover uma maior capacitação dos jovens;

[01.03] Realizar momentos de auscultação dos jovens;

[01]
• Inserir jovens em equipas do núcleo Anual Assegurar a presença de um jovem 

em cada secretaria

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

• Realizar o Encontro de Cargos 14 de abril  Realizar encontro de 5 cargos para 
Pioneiros

• Realizar Encontro de Anilhas de Mérito 15 de setembro Realizar encontro

• Criar mercado itinerante de oportunidades 
educativas 

Anual Presença nas atividades do Núcleo

• Apoiar e incentivar a realização do Projeto 
Cenáculo

9 a 11 de março Realização do Cenáculo

• Realizar o Fórum de Jovens para Lobitos, 
Exploradores e Pioneiros 

17 de março Realizar o Fórum de Jovens

[02.01] Promover a realização das atividades típicas;[02]
• Criar base do Painel de atividade típica Fevereiro Criar Painel

• Criar e aplicar o Jogo Acampa+ Janeiro Criar Jogo

[02.03] Promover o papel do guia;
• Realizar Encontro de Guias do Núcleo  
[Azimute] 

20 de outubro Realizar Encontro

[02.04] Divulgar e promover o sistema de especialidades;
• Realizar Encontro de Especialidades do 
Núcleo

16 junho Realizar Encontro
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# Voluntários

[03.02] Promover a participação dos escuteiros em ações de inclusão;

[04.01] Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do núcleo;

[03]
• Realizar a atividade Férias de Campo 2018 Julho Realizar atividade

• Promover a partilha entre a Plataforma Madre 
Teresa e os agrupamentos

Anual Pelo menos 10 partilhas

[04]
• Tornar os dirigentes e candidatos a dirigentes 
membros das equipas organizadoras das 
atividades do Núcleo 

Anual Inserir nas atividades gerais

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

# Comunidade
[08]

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

[12]
• Criar um programa pedagógico para o PCEG Anual Criar pelo menos duas atividades 

permanentes para cada secção

[08.01] Melhorar a aplicação do método;
• Criar parcerias inter agrupamentos Anual Promover parcerias

• Reunir com os agrupamentos para aferir as 
necessidades 

Anual Realizar pelo menos 20 reuniões

• Descentralizar as atividades do Núcleo Anual 3 atividades descentralizadas

• Realizar a dinâmica de partilha da Luz da Paz 
de Belém

21 de dezembro
e a definir em 2018

Realizar atividade

• Realizar o Dia de Núcleo 27 de maio Realizar atividade

[08.02] Promover o movimento escutista na comunidade;

• Apoiar a realização da Peregrinação à Penha/
Abertura do Ano Escutista

9 de setembro Envolvimento e realização

# Ambiente

[13]

[14]

[15]

• Participar na GreenWeekend 

• Criar atividade de proteção dos rios 

• Promover um conjunto de dinâmicas para a 
educação e interpretação ambiental

• Premiar o acampamento mais sustentável no 
jogo Acampa +

Mediante 
solicitação

Junho

Anual

Anual

Participação de pelo menos 4 
agrupamentos

Participação de pelo menos 40% dos 
agrupamentos

Realizar pelo menos duas dinâmicas

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

• Participar no projeto Brigadas Verdes 

• Criar uma atividade intitulada "Trilho do 
Escuteiro"

Anual

Setembro

Participação de pelo menos  60% 
dos agrupamentos

Criar Proposta

• Colaborar com entidades de cariz ambiental 

• Acolher e apoiar a realização da Jangal  

• Realizar uma atividade num centro escutista 
de agrupamento

Anual

28 de junho a 1 
de julho

Anual

Participar mediante convite

Acolher a atividade

Realizar atividade

• Realizar a ação “Reflorestar Guimarães” 

• Realizar o Kimball 

17 de março

24 a 27 de março

Participação de pelo menos 80% dos 
agrupamentos

Realizar Atividade

• Criar Parceria com o Canil Municipal  

• Criar o modelo pedagógico do VIII ACANUC 
2019

• Realizar o Alfonsus   

Anual

Julho

Outubro

Realizar 1 ação

Definir proposta do modelo 
pedagógico do ACANUC

Realizar Alfonsus

[13.02] Participar em projetos ambientais na comunidade;

[13.03] Promover ações de voluntariado ambiental;

[14.02] Dinamizar ações coletivas no âmbito da proteção da natureza;

[14.03] Criar programa educacional para o CEIA;

[14.01] Promover o acampamento sustentável;

[15.01] Promover o acampamento escutista;

[15.02] Divulgar os campos e centros escutistas dos agrupamentos;

# Serviço
[11]

• Criar Banco de Voluntariado do Núcleo Dezembro Criar banco e definir planos de 
voluntariado

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[11.01] Promover ações de voluntariado jovem;

• Promover a dinamização do SWA no Núcleo 
de Guimarães 

Janeiro Participação de pelo menos 25 
caminheiros

• Criar e potenciar parcerias com: Paço dos 
Duques/Museu Alberto Sampaio; Hospital; 
Lab. da Paisagem; Fraterna; Liga Portuguesa 
Contra o Cancro; Paróquia de NSO; Cercigui;

Anual Divulgar e Incentivar à participação 
nestes projetos de voluntariado

[11.01] Promover ações de voluntariado jovem;

[11.02] Desenvolver parcerias de voluntariado com diversas entidades;

[12.01] Criar e desenvolver oferta pedagógico para o PCEG;
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No ano de 2018 esta secretaria quer desenvolver e disponibilizar para os dirirgentes e 
candidatos a dirigentes uma oferta formativa “GRÃO A GRÃO…” que visa proporcionar 
oportunidades de refrescar conhecimentos e disponibilizar aos dirigentes e candidatos 
a dirigente ferramentas de apoio à sua ação nos agrupamentos.

Também a nossa ação, estará centrada no apoio aos agrupamentos no processo 
formativo dos candidatos a dirigentes, através da colaboração com a junta regional. 
Continuaremos a fazer encontros de tutores para os ajudar a esclarecerem as suas 
dúvidas no acompanhamento dos seus candidatos.

É também intenção desta secretaria realizar um encontro com equipas de animação, 
com o objetivo de adquirir mais conhecimentos técnicos e proporcionar aos participantes 
momentos de partilha e convívio.

Sendo os candidatos a dirigentes, os dirigentes do amanhã, também esta secretaria tem 
intenção de ir lançando desafios aos candidatos que estão em formação(PIF), através 
dos projetos e ações do Núcleo, no sentido de os enriquecer na sua formação para 
futuros dirigentes, e que este enriquecimento se estenda também até aos agrupamentos.
Será um ano exigente de trabalho e dedicação, mas cremos que estes grãos que 
serão lançados, resultem numa ajuda aos adultos para estarem sempre preparados a 
desempenharem a sua missão.

# Secretaria para os Adultos
Sérgio Lemos | adultos.guimaraes@escutismo.pt

Encontro de Tutores Indaba
(Formação)

Oferta Formativa

Secretaria para os Adultos

Organigrama do ano 2017/2018

Ações para o ano 2017/2018

# Jovens

[02.02] Realizar encontros formativos e de partilha entre dirigentes;[02]
• Realização de um encontro formativo na área 
da técnica escutista para equipas de animação

2 de junho Realizar um INDABA de núcleo

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

# Voluntários

[04.01] Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do núcleo;[04]

[05]

• Reforçar e ampliar a equipa dos formadores Anual Aumentar a equipa

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

[04.03] Enriquecer o percurso dos candidatos a dirigentes em projetos do núcleo;
• Em parceria com todas as secretarias, propor 
aos candidatos a dirigentes desafios em ações 
do núcleo na fase do enriquecimento do PIF

Anual Proporcionar a candidatos a dirigente, 
integrarem equipas de ação para 
atividades de núcleo

[05.01] Acompanhar os candidatos a dirigentes ao longo do seu PIF;
• Apoiar a ação dos tutores locais 15 fevereiro

21 junho
25 outubro

Realizar quadrimestralmente um 
encontro de tutores para partilha de 
dificuldades e experiências

• Apoiar os chefes de agrupamento nos 
momentos da inscrição dos seus candidatos

• Apoiar e preparar com os chefes de 
agrupamento, assistentes, tutores e candidatos 
a dirigente, o momento das investiduras

Anual

Anual

Receber as inscrições dos 
candidatos a dirigentes, inscreve-
los e enviar as respetivas fichas de 
inscrição para a Secretaria regional 
para a formação

Realizar uma reunião no agrupamento 
antes das investiduras

# Serviço
[12]

• Implementar uma oferta formativa a realizar 
no PCEG

Anual Realizar 9 ações de formação

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[12.02] Criar e desenvolver oferta formativa para o PCEG;

[05.03] Desenvolver e criar um plano de oferta formativa sobre várias áreas para os dirigentes;
• Desenvolver com a equipa de formadores, 
uma oferta formativa para os dirigentes e 
candidatos a dirigente

Anual Criar um plano formativo que
abranja 9 áreas de ação dos nossos 
dirigentes
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# Secretaria Administrativa
Sara Ribeiro  | administrativa.guimaraes@escutismo.pt

O crescimento e o desenvolvimento da Secretaria Administrativa de Núcleo será 
possível, neste ano de 2018, na medida em que haja comunicação, colaboração e 
partilha para e com os agrupamentos do nosso núcleo.

Esta secretaria é representada simbolicamente pela semente de Mostarda, a mais 
pequena das sementes, que está presente e é comum em todos os agrupamentos 
e, que se ramifica em vários processos administrativos, assim sendo, pretendemos 
ser recurso de apoio a estas pequenas sementes. As nossas ações ao longo deste 
ano escutista variam consoante as necessidades dos agrupamentos, nomeadamente, 
seremos e providenciaremos apoio para a melhoria e simplificação dos procedimentos 
administrativos.

Reconhecemos o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesta secretaria, desde 
os Planos, Orçamentos e Relatórios de Contas até à organização do Arquivo Histórico 
do nosso Núcleo, que se tornaram uma base sólida para o futuro e reforçaremos esta 
sementeira com a continuidade destas boas práticas. Embora nos comprometamos e 
estamos dispostos a delinear estratégias, a sermos facilitadores da ação e a otimizarmos 
toda a gestão administrativa dos nossos agrupamentos.
Sendo, o nosso maior investimento em novas sementes, ou seja, no convite e na 
envolvência de jovens escuteiros e voluntários dirigentes, para que juntos possamos 
ser co construtores desta equipa e da ação do núcleo de Guimarães.

# Jovens

[01.01] Envolver os jovens na ação do núcleo;[01]
• Envolver jovens na equipa administrativa Anual Construir equipa com jovens

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

# Voluntários

[04.01] Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do núcleo;[04]
• Constituir equipa para gestão administrativa Anual Envolver e integrar 4 secretários de 

agrupamento

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

# Serviço

[10]
• Incentivar à utilização do e-mail institucional 
dos agrupamentos

Anual Todos os agrupamentos com e-mail 
institucional ativo

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

• Atualizar os contactos dos agrupamentos Anual Todos os agrupamentos com 
contactos atualizados

[10.04] Prestar apoio aos agrupamentos nos processos administrativos;

• Promover a inscrição em atividades, por via 
online (formulário)

Anual 50% das atividades com formulário 
on-line

• Prestar apoio aos agrupamentos na operação 
Censos

Dezembro
Janeiro

Todos os censos entregues em 
tempo útil

• Realizar sessão de esclarecimento de 
dúvidas SIIE/ Censos

Dezembro Realizar pelo menos uma ação

• Análise dos censos por agrupamento Semestral Realizar relatório

• Organizar e catalogar o arquivo histórico do 
núcleo

Anual Catalogar pelo menos 30% do 
arquivo histórico do núcleo

• Promover a entrega dos planos e relatórios 
dos agrupamentos

Anual 50% dos agrupamentos entregue os 
documentos

• Encontro de análise e partilha de planos e 
relatórios de agrupamento

Anual Realizar pelo menos 2 encontros

• Otimizar a gestão dos processos 
administrativos do núcleo

Anual Publicação de OSNuc; Atualização 
do SIIE; Realização de Inventário

Secretaria Administrativa

Organigrama do ano 2017/2018

Ações para o ano 2017/2018

Processo Censos Planos e Relatórios Património e
Arquivo Histórico
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A Secretaria Financeira da Junta de Núcleo de Guimarães, na primeira etapa deste 
triénio, tem como principal missão iniciar os processos a que se propôs no seu plano 
trienal.

Neste sentido, concentrará a sua ação na obtenção de informação e ferramentas que 
lhe permitam implementar os novos métodos de trabalho entre todos os intervenientes 
com quem trabalhará. Para isso, em parceria com a Secretaria dos Adultos desenvolv-
erá, pelo menos uma ação de formação, com o intuito de proporcionar aos agrupamen-
tos uma oportunidade de aplicar as várias ferramentas que hoje temos ao nosso dispor 
e que nem sempre são aproveitadas. Ferramentas que, ao contrário do que muitas 
vezes pensamos, nos facilitam a vida e tornam as coisas mais transparentes.

Em resumo a Secretaria Financeira pretende adquirir uma maior proximidade com todos 
os agentes do CNE, procurando envolver todos aqueles que se disponibilizarem para 
ajudar a “semear” neste grande campo de ação para, juntos, fazermos germinar as se-
mentes, implementando novos métodos de trabalho, partilhando ideias e projetos, para 
que no final todos estejam melhor preparados para encarar, sem medos, os grandes 
desafios que cada vez são maiores mas que unidos conseguiremos alcançar os nossos 
propósitos.

# Secretaria Financeira
José Costa | financeira.guimaraes@escutismo.pt

Junta de Núcleo PCEGDMF

Secretaria Financeira

# Voluntários

[04.01] Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do núcleo;
[04]

• Constituir equipa de apoio às várias tarefas a 
executar

Anual Envolver e integrar financeiros

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

# Serviço
[10]

• Analisar os relatórios de contas comparando-
os com o orçamentado

Anual Elaborar Relatório

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[10.02] Promover uma consciencialização da boa gestão financeira nos agrupamentos;

• Promover as candidaturas de apoio financeiro 
a fundos escutistas e estatais;

• Informatizar os pagamentos dos vários 
serviços existentes (DMF, Tesouraria de núcleo 
e PCEG);

Anual

Anual

Elaborar candidaturas

Montar sistema informatizado

[10.03] Garantir a boa gestão dos bens financeiros do Núcleo;

• Proceder a inventariação com regularidade Trimestral Elaborar inventários pelo menos 
trimestrais

• Criar e dinamizar plataforma de vendas on-
line

Anual Criar sistema de vendas on-line

Organigrama do ano 2017/2018

Ações para o ano 2017/2018
# Jovens

[01.01] Envolver os jovens na ação do núcleo;
[01]

• Envolver jovens na equipa financeira Anual Construir equipa com jovens

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
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Neste primeiro ano de mandato o foco principal estará centrado na organização de 
processos. Será importante definir estratégias com bases sustentadas e sustentáveis 
para as quatro grandes áreas desta secretaria:
PCEG - Penha Centro Escutista de Guimarães
Após a tomada de posse, começamos a tomar conhecimento das verdadeiras 
necessidades do Centro Escutista e deste modo iniciámos um processo de reestruturação 
e normas de utilização para que possamos dotar o PCEG de uma maior eficácia, eficiência 
e qualidade. Será um caminho longo dotar o nosso campo com uma consistente oferta 
pedagógica e formativa, bem como reorganizar infraestruturas e proceder à manutenção 
das mesmas. Lançaremos um novo site já em janeiro e esperamos inagurar durante 2018 
o Observatório de Aves que em muito irá enriquecer o PCEG.
Comunicação
No ano de 2018 deveremos reformular a política de comunicação, interna e externa, 
que fomente a sua divulgação das ações da Junta de Núcleo, suas secretarias e 
departamentos. Iniciaremos também a criação de equipas que deêm resposta às várias 
frentes comunicacionais como as redes sociais, a imprensa, o desenvolvimento gráfico, 
os audiovisuais e o jornal Indaba.
DMF
Importará apostar na inovação e qualidade de todo o material necessário à pratica escutista 
por parte dos nossos jovens sempre na prespectiva do melhor preço de mercado.
Envolvimento Jovem
Queremos também dar inicio a um envolvimento dos jovens nas decições e estratégias 
da Junta de Núcleo, através da criação de um Concelho Consultivo de Jovens que se 
iniciará numa primeira fase com caminheiros conselheiros analisando-se o envolvimento 
de outros jovens escuteiros mais jovens numa segunda fase.
É neste processo de preparação da terra que queremos lançar estas nossas primeiras  
sementes, e para isso contamos com o apoio e disponibilidade de todos.

# Chefia de Núcleo Adjunto
Vítor Coelho | adjunto.guimaraes@escutismo.pt

• Estratégia comercial
• Investimentos

• Conselho Consultivo 
de Jovens

• Reservas
 Staff

• Oferta Pedagógica
• Oferta Formativa
• Manutenção

• Internas/Externas
• Indaba
• Redes Sociais
• Imagem
• AudioVisuais

Comunicação DMFPCEG Envolvimento 
Jovem

Organigrama do ano 2017/2018

Ações para o ano 2017/2018

Chefia de Núcleo Adjunto

Apoio à Chefia de Núcleo

# Jovens

[01.01] Envolver os jovens na ação do núcleo;[01]
• Envolver os jovens na comunicação e 
imagem

• Estruturar uma equipa de Staff do PCEG 
maioritariamente de jovens

• Apoiar os jovens nas apresentações de 
projetos inovadores para o núcleo

Anual

Anual

Anual

Criar equipa de comunicação com 
pelo menos 2 caminheiros

Criar uma equipa de STAFF na sua 
maioria caminheiros

Divulgar oportunidades para projetos

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

[01.02] Promover uma maior capacitação dos jovens;

[01.03] Realizar momentos de auscultação dos jovens;

• Inserir jovens na equipa do Indaba

• Criar uma equipa de jovens conselheiros de 
núcleo

Anual

Anual

Criar equipa de comunicação com 
pelo menos 2 caminheiros

Criar equipa de jovens conselheiros 
caminheiros

[02.04] Divulgar e promover o sistema de especialidades;[02]

[03]

• Criar um plano de comunicação para 
promoção das especialidades

• Criar lista de contactos por tipologia

Bianual

Anual

Divulgar e incentivar aplicação do 
sistema de especiaidsdes

Organizar documento

[03.01] Criar parcerias de comunicação com as unidades locais;
• Estruturar uma equipa de representantes de 
comunicação nos agrupamentos

• Elaborar documento de boas práticas de 
comunicação com entidades externas/internas

Anual

Anual

Reunir com representantes dos 
agrupamentos

Elaborar documento
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# Voluntários

[04.01] Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do núcleo;

[05.02] Criar e dotar espaços físicos com condições para formação;

[05.03] Desenvolver e criar um plano de oferta formativa sobre várias áreas para os dirigentes;

[04]

[05]

• Dotar o PCEG de condições para duas salas 
de formação e apoio à formação

• Desenvolver um plano formativo para o 
PCEG em parceria com a Sec. para os adultos

• Adquirir material didático e Informático de 
apoio à formação no PCEG

• Criar momentos formativos para as equipas 
de gestão do PCEG

Anual

Anual

Anual

Anual

Reorganizar espaços

Apoiar a Sec. para os adultos na 
criação da oferta formativa

Adquirir material

Realizar momentos de formação

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho

[06.01] Desenvolver planos de comunicação;[06]
• Desenvolver plano de comunicação para 
cada secretaria em parceria com as mesmas

• Desenvolver um plano de comunicação para 
o PCEG

• Desenvolver um plano de comunicação para 
a JNG

• Desenvolver um novo site para o PCEG

Anual

Anual

Anual

Janeiro/Fevereiro

Apoiar cada secretaria a desenvolver 
o plano de comunicação da mesa

Materializar e colocar em pratica um 
plano de comunicação

Materializar e colocar em pratica um 
plano de comunicação

Colocar on-line o novo site do PCEG

# Comunidade

[08]
Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[08.01] Melhorar a aplicação do método;

[08.02] Promover o movimento escutista na comunidade;

• Criar rubrica no Indaba, de apoio à aplicação 
do método

• Recuperar a edição regular do Indaba

Anual

Anual

Artigos sobre o tema no jornal Indaba

Publicação mensal

• Desenvolver ferramentas gráficas de apoio à 
aplicação do método

Anual Criar material gráfico para os 
agrupamentos

# Serviço

• Dinamizar ações de voluntariado no PCEG Anual Criar momentos de voluntariado

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[11.01] Promover ações de voluntariado jovem;

# Ambiente

[13]

[11]

[12]

• Desenvolver no PCEG um projeto de 
reciclagem individual

• Desenvolver serviços ocasionais de 
voluntariado ambiental no PCEG

• Divulgar e dinamizar projetos da secretaria 
nacional do ambiente no PCEG

• Desenvolver um viveiro que a curto prazo 
alimente as ações de reflorestação dos 
agrupamentos

• Desenvolver ofertas pedagógicas no PCEG

• Desenvolver ofertas formativas no PCEG

• Criar parcerias de ofertas pedagógicas para 
o PCEG

• Criar parcerias de ofertas formativas para o 
PCEG

• Arrancar com o Observatório de Aves no 
PCEG

Bianual

Anual

Anual

Bianual

Anual

Anual

Anual

Bianual

Anual

Criar jogo/dinâmica de reciclagem 
regular

Criar ações de voluntariado ambiental 
no PCEG

Divulgar e adotar projetos da 
secretaria nacional do ambiente

Criar equipa projeto no primeiro ano

Criar um plano autónomo de oferta 
pedagógica

Criar um plano autónomo de oferta 
formativa

Protocolar com instituições externas 
ao CNE

Protocolar com instituições externas 
ao CNE

Inaugurar o Observatório de Aves

Ações para 2017/2018 Momento Indicadores de Desempenho
[13.01] Desenvolver projetos de reciclagem;

[13.03] Promover ações de voluntariado ambiental;

[13.02] Participar em projetos ambientais na comunidade;

[12.01] Criar e desenvolver oferta pedagógico para o PCEG;

[12.02] Criar e desenvolver oferta formativa para o PCEG;

• Potenciar as parcerias com a MAGNA, o 
Paço dos Duques, o Museu Alberto Sampaio, 
o Laboratório da Paisagem, Turipenha, 
Irmandade da Penha e Irmandade de NS 
Oliveira

Anual Renovar e ajustar protocolos às 
necessidades dos escuteiros

[11.02] Desenvolver parcerias de voluntariado com diversas entidades;

• Criar revista/folhetim de comunicação à 
comunidade das ações do núcleo

Anual Publicação quadrimestral

• Criar parcerias de comunicação com 
imprensa local

Anual Criar contacto e relação

• Criar programa audio digital "Podcast" Quinzenal/Mensal Plubicação de pelo menos um 
programa mensal
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[14]

[15]

• Em parceria com a Secretaria Pedagógica 
criar o Trilho do Escuteiro

• Incentivar e promover o acampamento no 
PCEG

• Dinamizar ações e momentos de promoção 
do PCEG

• Criar uma rede de parceria de campos 
escutistas de Guimarães com o PCEG

• Criar e desenvolver programas de educação 
ambiental para o CEIA

• Acolher no PCEG várias atividades da 
secretaria pedagógica como:
Jangal; Kimball; Alfonsus.

Anual

Anual

Anual

Bianual

Bianual

Anual

Criar proposta

Criar incentivo e divulgar

Promover o PCEG em várias 
plataformas e momentos

Reunir campos escutistas de 
Guimarães e criar estratégia

Criar programa

Acolher as atividades

[14.02] Dinamizar ações coletivas no âmbito da proteção da natureza;

[15.01] Promover o acampamento escutista;

[15.02] Divulgar os campos e centros escutistas dos agrupamentos;

[14.03] Criar programa educacional para o CEIA;

VI · Calendário Anual
Outubro Local Atividade Organização Destinatários

04 - Dia de S. Francisco de Assis Informativo
08 e 09 Famalicão Fescut Nacional Todos

12 e 14 JNG Encontro de Tutores Região Tutores de Formação

14 e 15 Drave Alfonsus Núcleo Clãs

21 Guimarães Azimute - Encontro de Guias de Núcleo Núcleo Guias do Agrupamentos

21 e 22 Algarve JOTA-JOTI Nacional Todos

Novembro Local Atividade Organização Destinatários
01 - Abertura das Inscrições para o Kimbal 2018 Núcleo Expedição

06 - Dia de S. Nuno Nacional Dirigentes

23 JNG Conselho de Núcleo Consultivo Núcleo Chefes de Agrupamento

25 Fátima Conselho Nacional Nacional Representantes

30 JNG Conselho de Núcleo Núcleo Dirigentes e Caminheiros

30 Guimarães 20 Arautos Externo Todos

Dezembro Local Atividade Organização Destinatários
01 S. Dâmaso Encontro de Guias do 16º Ciclo de Cenáculo Núcleo Guias de Tribo

02 JNG Conselho Regional Regional Dirigentes e Caminheiros

07 JNG Sessão de Esclarecimento Núcleo Secretários de Agrupamento

16 Guimarães Apoio à ceia de Natal dos reformados Externo
17 Nacional Inicio das provas de acesso ao Kimball 2018 Núcleo Expedição

21 Vermil Luz Paz de Belém Núcleo Núcleo Todos

25 - Natal Informativo Todos

Janeiro Local Atividade Organização Destinatários
A definir PCEG Dinamização da SWA Núcleo Clãs

07 Apúlia Eliminatória Regional do Tecoree Região Comunidade

13 PCEG Formação de Protocolo, Bandeiras e 
Cerimónias Núcleo Equipas de Animação

13 - Informação das Patrulhas/Tripulações 
apuradas para Kimball Núcleo Expedição

25 - Conversão de S. Paulo Informativo
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Fevereiro Local Atividade Organização Destinatários
03 PCEG Formação de Socorrismo Núcleo Equipas de Animação

15 JNG Encontro de Tutores Núcleo Tutores de Formação

20 PCEG Encontro de Assistentes Núcleo Assistentes de Agrupamento

22 - Dia do Fundador - Baden-Powell Núcleo Todos

Março Local Atividade Organização Destinatários
A definir JNG Conselho de Núcleo Consultivo Núcleo Chefes de Agrupamento

A definir JNG Conselho de Núcleo Núcleo Dirigentes e Caminheiros

03 PCEG Formação de Ambiente e Sustentabilidade Núcleo Equipas de Animação

09, 10,11 A definir 16º Ciclo de Cenáculo de Núcleo Núcleo Caminheiros

17 A definir Fórum de Jovens Núcleo Lobitos, Exploradores e 
Pioneiros

17 A definir Reflorestar Guimarães Núcleo Todos

24 a 27 PCEG Kimball 2018 Núcleo Expedição

24 a 27 CNAE Tecoree 2018 Nacional Comuniadde

Abril Local Atividade Organização Destinatários
A definir A definir 48 H. de voluntariado Nacional Todos

A definir A definir Travessia Internacional Dirigentes

01 - Páscoa Informativo
02 PCEG Visita Pascal Núcleo Todos

07 PCEG Formação de Vivência da Fé Núcleo Equipas de Animação

11 a 15 Irlanda AGORA Internacional Caminheiros

14 Vieira do Minho Festivais Regionais Regional Todos

21 PCEG Encontro de Cargos Núcleo Pioneiros

23 - Dia do Patrono Mundial do Escutismo - S. 
Jorge Informativo

Maio Local Atividade Organização Destinatários
A definir Fátima Conselho Nacional Nacional Representantes

05 PCEG Formação de Segurança em Atividades Núcleo Equipas de Animação

12 e 13 A definir Encontro Nacional de Guias Nacional Guias Representantes

18 - Aniversário da Fundação do Núcleo de 
Guimarães Núcleo Todos

19 e 20 Mascotelos Aniversário do Agrupamento 532 de 
Mascotelos Agr.532 Todos

19 e 20 Serzedo Aniversário do Agrupamento 886 de Serzedo Agr. 886 Todos

27 A definir Atividade de comemoração do Dia de Núcleo Núcleo Todos

27 Vila Real Aniversário do CNE Nacional Todos

Junho Local Atividade Organização Destinatários
02 PCEG Indaba Núcleo Dirigentes

09 e 10 S. Paio de Vizela Aniversário do Agrupamento 567 de S. Paio 
de Vizela Agr. 567 Todos

16 PCEG Formação de Sistema de Especialidades Núcleo Equipas de Animação

16 PCEG Encontro de Especialidades Núcleo Todos

21 JNG Encontro de Tutores Núcleo Tutores de formação

21 a 24 Guimarães Feira Afonsina Informativo

29 - Dia de São Pedro Informativo
28 a 01/7 PCEG Jangal Nacional Lobitos

30 e 01/7 Selho S. Jorge Aniversário do Agrupamento 546 de Selho 
S. Jorge Agr. 546 Todos

Julho Local Atividade Organização Destinatários
A definir A definir Férias de Campo Núcleo Todos

07 e 08 Candoso S. 
Martinho

Aniversário do Agrupamento 457 de Candoso 
S. Martinho Agr. 457 Todos

07 e 08 Creixomil Aniversário do Agrupamento 566 de Creixomil Agr. 566 Todos

21 PCEG Formação de Tesouraria de Agrupamento Núcleo Equipas de Animação

23 a 02/8 Holanda Rover Way Internacional Clãs

25 - Dia de S. Tiago Maior Informativo

Agosto Local Atividade Organização Destinatários
10 a 26 Eslováquia Explorer Belt Internacional Caminheiros

18 a 20 Barco Aniversário do Agrupamento 87 de Barco Agr. 87 Convidados

Setembro Local Atividade Organização Destinatários

09 Guimarães 125ª Peregrinação à Nossa Senhora da 
Penha Núcleo Todos

15 PCEG Encontro de Anilhas de Mérito Núcleo Anilhas de Mérito

Outubro Local Atividade Organização Destinatários
A definir A definir Alfonsus Núcleo Caminheiros

04 - Dia de S. Francisco de Assis Núcleo Alcateias

13 PCEG Formação de Organização de Secção e 
Sistema de Patrulhas Núcleo Equipas de Animação

14 Cego de Maio ARAE - Abertura do Ano Escutista Regional Todos

25 JNG Encontro de Tutores Núcleo Tutores de Formação

Novembro Local Atividade Organização Destinatários
A definir JNG Conselho de Núcleo Consultivo Núcleo Chefes de Agrupamento

A definir JNG Conselho de Núcleo Núcleo Dirigentes e Caminheiros

A definir Região Conselho Regional Núcleo Dirigentes e Caminheiros

A definir Fátima Conselho Nacional Nacional Representantes

A definir Guimarães Azimute - Encontro de Guias de Núcleo Núcleo Guias do Agrupamentos

01 Nacional Abertura das Inscrições para o Kimbal 2019 Núcleo Expedição

03 PCEG Formação de Animação de Reuniões Núcleo Equipas de Animação

06 - Dia de S. Nuno Nacional Dirigentes

30 Guimarães 20 Arautos Externo Todos

Dezembro Local Atividade Organização Destinatários
A definir Guimarães Apoio à ceia de Natal dos reformados Externo
A definir Guimarães Luz Paz de Belém Regional/Núcleo Regional Todos

06 JNG Sessão de Esclarecimento sobre o SIIE Núcleo Secretários de Agrupamento

17 - Inicio das provas de acesso ao Kimball 2019 Núcleo Expedição

25 - Natal - -
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VII · Orçamento
       Junta de Núcleo  D.M.F

 Despesas  Receitas  Despesas  Receitas

Mercadorias   25 000,00 €   -   €   -   €   100 000,00 €   125 000,00 € 
Custo das Mercadorias Vendidas   100 000,00 € 
Venda de Mercadorias   125 000,00 € 

Fornecimento Serviços Externos /Secretarias
Sede de Núcleo - 5 275,00 €   3 250,00 €   -   €   2 025,00 €   -   € 
Electricidade   900,00 € 
Água   225,00 € 
Comunicação   1 020,00 € 
Ferramentas e Utensilios   250,00 € 
Material de Escritorio   300,00 €   50,00 € 
Condominio + Seguro do condominio   400,00 € 
Material Informático   750,00 € 
Despesas de Funcionamento   300,00 €   500,00 € 
Material de limpeza e Higiene   480,00 €   100,00 € 

Chefia de Núcleo   3 050,00 €   1 300,00 €   -   €   6 900,00 €   11 250,00 € 
Actividades Conselho Regional / Nacional   500,00 € 
Representações   800,00 € 
Actividades Calendários   6 900,00 €   11 250,00 € 

Chefia de Núcleo Adjunto - 3 850,00 €   3 850,00 €   -   €   -   €   -   € 
Representações   400,00 € 
Conselho Consultivo de Jovens   50,00 € 
Audiovisuais   200,00 € 
Comunicação   200,00 € 
Jornal Indaba   3 000,00 € 

Secretaria Pedagógica - 3 700,00 €   24 300,00 €   20 600,00 €   -   €   -   € 
Dia de Núcleo   300,00 € 
Azimute - Encontro de Guias   1 500,00 €   850,00 € 
Cenáculo   1 500,00 €   1 400,00 € 
Fórum de Jovens   1 000,00 €   900,00 € 
Peregrinação à Penha   150,00 € 
Mercado de Oportunidades   150,00 € 
Kimball   7 250,00 €   7 000,00 € 
Jangal   200,00 € 
Luz da Paz de Belém   200,00 € 
Encontro de Especialidades   1 000,00 €   900,00 € 
Encontro de Cargos   2 500,00 €   2 400,00 € 
Jogo Acampa+   150,00 € 
Painel da Atividade Tipica   50,00 € 
Férias de Campo   400,00 €   350,00 € 
Plataforma Madre Teresa   500,00 € 
Alfonsus - Rover de Núcleo   1 500,00 €   1 400,00 € 
Trilho do Escuteiro   200,00 € 
Apoio ao Voluntariado   5 400,00 €   5 400,00 € 
Green Weekend   50,00 € 
Representações   300,00 € 

Secretaria Administrativa - 1 500,00 €   5 500,00 €   4 000,00 €   -   €   -   € 
Actividades - Transportes (ARAE e Outros)   4 000,00 €   4 000,00 € 
Material gráfico   1 000,00 € 
Aquisição de Material   200,00 € 
Representações   300,00 € 

Secretaria Finançeira - 1 500,00 €   1 900,00 €   400,00 €   -   €   -   € 
Conselhos de Núcleo   1 000,00 € 
Apoio ao serviço de fanfarras   600,00 €   400,00 € 
Representações   300,00 € 

Secretaria para os Adultos - 950,00 €   1 950,00 €   1 000,00 €   -   €   -   € 
Encontros de formação Regional e Nac.   100,00 € 
Dinamização dos encontros de tutores   100,00 €   100,00 € 
Ações de formação   300,00 € 
Processo de Investiduras   100,00 € 
INDABA   500,00 €   500,00 € 
Plano formativo "Grão a grão"   400,00 €   400,00 € 
Enforma   100,00 € 
Representações   350,00 € 

Assistência - 300,00 €   300,00 €   -   €   -   €   -   € 
Ação formativa com assistentes   100,00 € 
Actividades   200,00 € 

Penha Centro Escutista de Guimarães - 6 805,00 €   22 050,00 €   15 245,00 €   -   €   -   € 
Seguro   500,00 € 
Electricidade, agua, Gás   3 000,00 €   400,00 € 
Manutenção   5 000,00 € 
Apoio Staff Permanente   1 200,00 € 
Custos com Pessoal (Miguel Martins)   2 500,00 € 
Custos com Pessoal (D. Emilia Fraga)   350,00 € 
Investimento   5 000,00 € 
Cedência aos Agrupamentos/Grupos   8 000,00 € 
Loja Escutista   3 500,00 €   4 845,00 € 
Bar Escutista   1 000,00 €   2 000,00 € 

 Custos com pessoal - 14 000,00 €   -   €   -   €   14 000,00 €   -   € 
 Remuneração (Profissional)   14 000,00 € 

 Custos e Perdas Financeiras - 3 900,00 €   100,00 €   -   €   3 800,00 €   -   € 
 Despesas Bancárias   100,00 €   500,00 € 
 Descontos Cheques-Vale   800,00 € 
 Descontos/Calendários   2 500,00 € 

 Proveitos Suplementares   9 230,00 €   49 150,00 €   58 380,00 €   -   €   -   € 
 Donativos   0,00 €   6 680,00 € 
 Censos/Derrama   49 150,00 €   51 700,00 € 

 Subsidios   -   €   4 500,00 €   -   €   -   € 
 IPDJ - PAJ  (Indaba e Plano Anual)   4 500,00 € 

 Sub-total   113 650,00 €   104 125,00 €   126 725,00 €   136 250,00 € 
 Resultado Liquido - 9 525,00 €   9 525,00 € 
 Total - 0,00 € 
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VIII · Notas Finais
Iniciamos este ano escutista de 2017/2018 com uma nova equipa, um novo projeto 
que intitulamos de Projeto Sementes. Após a eleição passamos de projeto a concreto 
e Somos Sementes. O Ser Sementes é entregar-se à causa, é ter e ser esperança, é 
partilha, é trabalho e muito mais.

Com este plano lançamos as nossas primeiras sementes à terra na esperança que o 
resultado seja frutífero. É um plano extenso e exigente. É um desafio difícil, que só com 
escuteiros comprometidos à palavra dada, na sua promessa conseguiremos colher frutos 
abundantes e saborosos. Precisaremos de todos vós para ser sementes, tratar a terra e 
Viver como Maria, Nossa Mãe e Mãe dos Escutas, modelo de vida para este ano de 
2018. Deste modo, gostaríamos de vos deixar o desafio de serem sementes connosco 
e integrar este projeto com os vossos conhecimentos, competências e atitudes (CCA's).

Este é o primeiro de 3 planos no qual nos propomos a trabalhar os 5 Eixos Fundamentais, 
que abordamos no plano trienal, através das ações concretas que aqui apresentamos. 
Cada secretaria está empenhada em tratar esta sementeira com toda a disponibilidade 
e procurará ao mesmo tempo estar cada vez mais próxima dos agrupamentos e dos 
jovens.

Contamos com todos para Sermos Sementes e Transformarmos o mundo.

# Transforma-TE



Ficha Técnica:
Plano Anual da Junta de Núcleo de Guimarães 2017/2018
Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português
Fotos da Junta de Núcleo de Guimarães; Agr. 663; Junta Central
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