
PLANO E ORÇAMENTO 
                            2019/20

Servir, não é mais do 
que amar em ação.
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1. Introdução

 A semente que lançamos à terra nasceu, desenvolveu-se e depois de muito cuidar 
começará a dar os seus frutos. 
Este será o tempo de consolidarmos a nossa ação e de concluir e avaliar alguns dos nossos 
projetos, traçando assim novas pistas e novos rumos.
 Somos desa�ados ao Serviço, aos jovens e à comunidade, pois Servir é Amar em 
Ação. É nos pequenos gestos do dia a dia que teremos de agir, colocando em prática a boa 
ação diária, gestos fundamentais para Transformar o que somos e o que queremos ser.
 “Olhando a realidade que somos e que queremos ousar ser, compreendemos que: é 
preciso antecipar a mudança para não sofrer passivamente, (…) Quais são as oportunidades e 
ameaças que esta realidade encerra? 
 Este tema merece a nossa análise e discussão profunda e prolongada.” João Paulo 
Feijó. “Conclusões do Congresso “Escutismo, educar para a vida no séculoXXI”. CNE.No-
v.2013.p11
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2. Temática e Modelo

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.

* Texto do Plano Trienal 2017/2020
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Isabel de Portugal

Palavra-Chave:
Servir

Símbolo:
Espiga de trigo

Canção:
Magnificent

Figura:
Isabel de Portugal

Texto extraído do Plano anual da Junta Central 2019/20

 Nascida em Saragoça em 1271 e falecida em Estremoz em 1336, Santa Isabel de 
Portugal e �gura insigne da história de Portugal e da Igreja. A sua linhagem real conduziu-a a 
viver com os grandes deste mundo, tendo casado com D. Dinis, rei de Portugal. Mas nunca 
desligou a sua vida espiritual do compromisso real com os mais pobres e do serviço determi-
nado à paz dentro da sua própria família e entre as nações. Acontecimento icónico da vida é o 
chamado milagre das rosas, quando num mês de janeiro vai levar pão e dinheiro aos pobres a 
quem servia e é interpelada pelo rei, seu marido, a quem tinha sido acusada de delapidar os 
bens reais. Perante a inquirição do rei sobre o que levava em seu avental, ela responde: “São 
rosas, senhor”! – o que não era possível, no mês de janeiro. E efetivamente o pão transforma-se 
em rosas.
 A outras �guras contemporâneas de Isabel de Portugal (a sua tia-avó, a Santa Isabel 
da Hun- gria e a Santa Cacilda) são atribuídos prodígios similares.
Mais do que a descrição dos detalhes do milagre, o que nos interessa, com esta escolha para 
�gura anual, é o exemplo da vida de Santa Isabel, como história concreta onde Deus se mani-
festa, tantas vezes de forma surpreendente.
 Para o CNE a vida de Santa Isabel é exemplo de entrega à oração, compromisso pela 
paz e serviço aos pobres. Nos escuteiros, tudo isto são algumas dimensões do Serviço, da Boa 
Ação.
E quando rezamos, quando trabalhamos pela paz e reconciliação entre as pessoas, quando 
nos entregamos ao serviço dos pobres, esse sim, é o verdadeiro milagre – manifestação da 
presença de Deus! O milagre, é sermos capazes de revelar Deus nos nossos gestos quoti- 
dianos. Na nossa Boa Ação.
 A espiga de trigo que simboliza este ano aponta para o caminho de transformar os 
frutos em serviço concreto.
A boa ação diária, traduzida em gestos pequenos e quotidianos ou em escolhas fundamen- 
tais que põem a vida ao serviço das pessoas e da comunidade, é o modo de exprimir na lin- 
guagem escutista que o crescimento integral das crianças e dos jovens alcança-se quando 
estes compreendem que “quem não vive para servir, não serve para viver”.
Pois o Servir, não é mais do que o Amar em ação.
 Este ano, queremos valorizar esta dimensão do Serviço, como fruto do Amor que 
temos pela Humanidade. Pela Comunidade. Pelos nossos amigos. Por aqueles que não 
gostam de nós. 
Por todos.
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III · Estrutura de Núcleo3. Estrutura de Núcleo
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Chefe de Núcleo | Ernesto Machado
[#Semente de Carvalho]
E-mail: che�a.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

Secretária para o Ambiente de Núcleo | Silvina Oliveira
[#Semente de Oliveira]
E-mail: ambiente.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 967 378 9

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: �nanceiro.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 931 172 651

Chefe de Núcleo Adjunto | Sérgio Lemos
[#Semente de Café]
E-mail: adjunto.guimaraes@escutismo.pt
Telem.: 961 782 648
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4. Ações por secretaria



4.1. Che�a de Núcleo
                       "A semente para fruti�car precisa da mão que a atire para mais longe”
                   Pe. Tolentino Mendonça

Dirigentes e Escuteiros

 Após um ano intenso de comemorações pela passagem dos 95 anos do núcleo, o ano 
escutista de 2019/2020 inicia-se com o acolhimento no nosso núcleo da abertura regional do 
ano escutista. Esta será, para todos os escuteiros uma oportunidade de viver o espírito da 
fraternidade. Assim, gostaria de desa�ar todos os agrupamentos a marcarem uma forte 
presença neste dia, mesmo os que habitualmente não participam, que sintam este apelo de 
possibilitarem aos nossos jovens a participação nesta grande atividade. Conto Convosco!
Para além disso muitos dos nossos dirigentes serão camados para colaborar ativamente na 
organização desta atividade, contamos com o vosso Sim e espirito de serviço sempre demons-
trado nestas ocasiões.
 Ao longo do ano iremos procurar consolidar a dinâmica das zonas e trabalhar ardua-
mente na ação junto dos agrupamentos, queremos de facto estar mais perto de vós, sentir as 
vossas preocupações, colaborando na formação dos vossos dirigentes e na melhoria dos 
procedimentos de planeamento e gestão dos agrupamentos.
Teremos de ser capazes de re�etirmos e olharmos para a forma como estamos a “jogar” o jogo 
escutista com as nossas crianças e jovens, sendo capazes de aceitar, estando disponíveis para 
a renovação na �delidade à lei e promessa.
 Continuaremos apostar em ações nas várias secretarias, de acordo com os 5 eixos 
estratégicos que de�nimos para este projeto trienal. Os jovens como sendo sempre o centro 
da nossa ação; os dirigentes voluntários como aqueles a quem temos de possibilitar momen-
tos formativos e de renovação pedagógica; a comunidade como espaço de partilha de 
promoção do escutismo; o serviço que queremos continuar a desenvolver em prol dos outros 
como ferramenta pedagógica para os nossos jovens e por �m o ambiente, local onde aplica-
mos verdadeiramente o método, no respeito pela natureza e na promoção de uma vida 
saudável e mais sustentável.  
 Em resultado das recentes decisões dos últimos conselhos nacionais, iniciaremos a 
integração de contas, agora ao nível dos agrupamentos, será certamente um desa�o para 
todos nós. Sabemos que será necessário muita colaboração e ajuda neste novo processo 
�nanceiro que o CNE decidiu implementar, mas acredito que com a colaboração de todos 
conseguiremos de forma gradual caminhar para uma gestão �nanceira conforme de�nido 
pelos atuais regulamentos. Para além da integração de contas teremos também a implemen-
tação da formação para todos os dirigentes sobre o Escutismo Movimento Seguro, esta forma-
ção é obrigatória para todos os atuais dirigentes, pelo que todos nós teremos de estar disponí-
veis e preparados para aceitar participar. 
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 Neste ano escutista teremos 11 agrupamentos irão assinalar de forma festiva o seu 
aniversário. A todos desejamos que as suas comemorações sejam uma oportunidade para 
re�etir no presente, olhando para a experiência do passado, como “alavanca” que projeta o 
futuro. Celebrar e honrar os fundadores é sempre uma oportunidade para avaliar a nossa 
ação, sem nos perdermos em celebrações que apesar de ser festivas e alegres, nem sempre 
promovem a re�exão interna e o diagnóstico da ação pedagógica e formativa dos nossos 
agrupamentos. 
Importa também a�rmar a crescente preocupação pela vida em campo, vamos sentido a cada 
vez maior di�culdade dos nossos dirigentes em terem disponibilidade para viverem a vida ao 
ar livre com os jovens. 
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Ações para o ano 2019/20

# Jovens

(03) (03.02) - Promover a participação dos escuteiros em ações de inclusão;

Promover a partilha entre a Plataforma 
Madre Teresa e os Agrupamentos

Ações Momento Indicador de desempenho

   Anual Realizar 8 momentos

# Voluntários

(04) (04.02) - Envolver os dirigentes na ação do núcleo;

Dinamizar Conselhos Consultivos

Ações Momento Indicador de desempenho

   novembro
      março
      junho

Realizar 3 Conselhos

# Comunidade

(08) (08.02) - Promover o movimento escutista na comunidade;

Representar o núcleo no conselho 
municipal da juventude

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Participar nas reuniões

# Ambiente

(14) (14.02) - Dinamizar ações coletivas no âmbito da proteção da natureza;

Acompanhar e promover a participação 
dos agrupamentos nas Brigadas Verdes

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Participar nas iniciativas 
das Brigadas Verdes

Representar o Núcleo no conselho de 
segurança municipal da proteção civil

        Anual Participar nas reuniões

Representar o Núcleo nos diversos 
órgãos do CNE

        Anual Participar nas reuniões

Representar o Núcleo externamente         Anual Participar nas reuniões

Representar o Núcleo na pastoral 
juvenil arciprestal

        Anual Participar nas reuniões
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4.2. Assistência de Núcleo

 Em último ano do Triénio, como Semente de Trigo, a Assistência tem a missão de 
acompanhar a vida desta equipa de Núcleo e de ser parte na promoção da identidade eclesial.
De forma particular, lembro a todos que a nossa Arquidiocese de Braga vive o ano pastoral sob 
o lema: «Sair em missão e Semear Esperança». 
 Em sintonia com os desa�os da Arquidiocese, no âmbito da Pastoral de Jovens, seria 
bom que desde já preparássemos a vinda das Jornadas Mundiais da Juventude de 2022. 
Lancemos as primeiras sementes deste envolvente projeto. 
O nosso modelo de vida para o ano escutista será Santa Isabel de Portugal com as virtudes 
heroicas de rainha a (re)descobrir, na valorização de cada escuteiro. 

VALOR: Servir 
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Ações para o ano 2019/20
# Jovens

(01) (01.01) - Envolver os jovens na ação do Núcleo;

Envolver os escuteiros no sentido de 
Louvor e Gratidão

Ações Momento Indicador de desempenho

   18 maio
6 setembro

Envolver e realizar

# Voluntários

(04) (04.01) - Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do Núcleo;

Dinamizar encontro formação
para Assistentes

Ações Momento Indicador de desempenho

   20 fevereiro Realizar encontro

# Comunidade

(07) (07.01) - Promover a re�exão sobre a organização local das Zonas;

Fazer sentir o modelo orgânico em
ligação com Paróquias e Arciprestado

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Participar no projeto

(08) (08.01) - Melhorar a aplicação do método;

Contribuir para o enriquecimento dos
projetos educativos do Núcleo

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual        Participar

# Serviço

(10) (10.01) - Promover e desenvolver ações formativas para os agrupamento;

Disponibilidade para acompanhar na
promoção de boas soluções para 
Núcleo e agrupamentos

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Mediante solicitação

# Ambiente

(14) (14.03) - Criar programa educacional para o CEIA;

Promover a consciencialização da
natureza como criação de Deus

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual    Apoiar o CEIA
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4.3. Secretaria Pedagógica
 Eis que chegamos ao último ano do nosso mandato. Depois de um ano intenso, onde 
o ACANUC tem ocupado um grande protagonismo, queremos consolidar as nossas opções, 
com o intuito de oferecermos um escutismo cada vez melhor e mais aliciante para os nossos 
escuteiros.  
 
 Desde logo, continuaremos a dar uma atenção especial ao envolvimento e participa-
ção dos jovens, e para além do Cenáculo, reforçaremos o nosso Fórum de Jovens para as 
restantes secções.
Por outro lado, manteremos o nosso Azimute e realizaremos uma atividade para a III Secção. 
Esta atividade envolverá nos vários momentos, os nossos jovens. Desta forma, queremos 
garantir que os pioneiros terão uma atividade com todo o Núcleo. 

 Agora que a nova reorganização territorial do Núcleo foi aprovada, fomentaremos o 
fortalecimento de parcerias e estreitamento de laços entre os agrupamentos, de modo a que 
todas as unidades possam aplicar o método escutista.
No que concerne à dimensão do serviço, continuaremos a criar novas parcerias com a comuni-
dade, bem como aprofundaremos as existentes, de modo a que possamos responder aos 
pedidos da sociedade, tendo sempre a preocupação de as potenciar como oportunidades 
educativas para os nossos jovens.

 Destacar ainda as atividades de núcleo como a Luz da Paz de Belém, Dia de Núcleo e 
o acolhimento da Abertura Regional do Ano Escutista.
Finalmente, continuaremos a participar ativamente nos Comités Regionais e Nacionais Peda-
gógicos, bem como a apoiar a disseminação das alterações do programa educativo.
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# Jovens

(01) (01.01) - Envolver os jovens na ação do Núcleo;

Inserir jovens em 
equipas do Núcleo

Ações Momento Indicador de desempenho

     Anual Assegurar a presença 
de um jovem em 

cada secretaria

Ações para o ano 2019/20

(01.02) - Promover uma maior capacitação dos jovens;

Envolver os pioneiros na realização 
da atividade

     Anual Realizar atividade

(01.03) - Realizar momentos de auscultação dos jovens;

Apoiar e incentivar a 
realização do Projeto Cenáculo

     Março Realizar Encontro

Realizar o Fórum de Jovens 
para Lobitos, Exploradores e Pioneiros

     Março Realizar Encontro

(02) (02.03) - Promover o papel do guia;

Realizar Encontro de Guias 
do Núcleo [Azimute]

Ações Momento Indicador de desempenho

 Novembro Assegurar a presença 
de um jovem em 

cada secretaria

(03) (03.02) - Promover a participação dos escuteiros em ações de inclusão;

Realizar a atividade 
Férias de Campo 2020

Ações Momento Indicador de desempenho

     Julho Realizar Férias de Campo

Partilhar a ação da 
Plataforma Madre Teresa

     Anual Realizar 3 partilhas

# Voluntários

(04) (04.01) - Envolver os como coconstrutores do Núcleo;

Tornar os dirigentes e candidatos 
a dirigentes membros das equipas 
organizadoras das atividades do 
Núcleo

Ações Momento Indicador de desempenho

     Anual Inserir dirigentes 
nas atividades

(04.02) - Promover momentos de auscultação dos dirigentes;

Potenciar parcerias interagrupamentos      Anual Pelo menos 5 parcerias
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# Comunidade

(08) (08.01) - Melhorar a aplicação do método;

Reunir com os agrupamentos para 
aferir as necessidades e ajudar na 
resolução de problemas

Ações Momento Indicador de desempenho

     Anual Pelo menos 8 reunioes

(08.02) - Promover o movimento escutista na Comunidade;

Descentralizar as atividades do Núcleo      Anual Pelo menos 3 atividades 
descentralizadas

Realizar a Cerimónia de Núcleo da 
Luz da Paz de Belém

     Dezembro Realizar Cerimónia

Acolher a Abertura Regional 
do Ano Escutista

     Outubro Acolher a ARAE

Realizar o Dia de Núcleo      23 maio Celebrar o aniversário

# Serviço

(11) (11.01) - Promover ações de voluntariado jovem;

;Dinamizar Banco de Voluntariado 
do Nucleo

Ações Momento Indicador de desempenho

     Anual Participação de 40 escuteiros

(11.02) - Desenvolver parcerias de voluntariado com diversas entidades;

;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 Sempre que solicitado

# Ambiente

(15) (15.01) - Promover o acampamento escutista;

;Atividades pioneiros

Ações Momento Indicador de desempenho

     Abril Realizar a atividade

(15.02) - Divulgar os campos e centros escutistas dos agrupamentos;

;Realizar Atividade num centro 
escutista de agrupamento

     Anual Realizar Atividade
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4.4. Secretaria para o Ambiente

 Vivemos num mundo que é cada vez menos nosso e todos os dias somos assombra-
dos por diversos estudos cientí�cos que comprovam que as alterações climáticas já são uma 
realidade e que todos iremos sofrer com elas.
A ação de cada um e principalmente a ação de cada escuteiro do núcleo de Guimarães é 
preponderante para invertermos o caminho e preservarmos a nossa natureza que tantas 
vezes dizemos que é ao mesmo tempo um “laboratório, um clube e um tempo”.  
 O PCEG será, ao longo do próximo ano, o palco principal para demonstrar o papel 
ativo e preocupado que os escuteiros tem sobre este drama. Como diversas parcerias com o 
laboratório da paisagem, o Centro de Ciência Viva, a Câmara Municipal de Guimarães, vamos 
ao encontro das necessidades ambientais da nossa cidade, implementando um conjunto de 
pequenas ações que reproduzidas nos nossos agrupamentos, nas nossas comunidades serão 
já várias gotas no oceano de oportunidades que devemos promover.  
 Iremos reunir esforços para que no nosso Centro de Escutismo de Excelência esteja 
preparado para vos receber e continuar a estar à altura das expectativas de todos aqueles que 
nos visitam. Queremos ser o local de acampamento preferido de todos os escuteiros e por tal 
vamos continuar a apostar na formação do STAFF, na requali�cação das infraestruturas, da 
dinamização de ofertas pedagógicas ricas e recheadas de oportunidades, na disponibilidade 
de serviços mais completos e dinâmicos. 
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Ações para o ano 2019/20

# Jovens

(01) (01.01) - Envolver os jovens na ação do Núcleo;

Criar um conselho 
consultivo do PCEG

Ações Momento Indicador de desempenho

  Semestral Realização de dois 
conselhos consultivos 

do PCEG

# Voluntários

(05) (05.03) - Desenvolver e criar um plano de oferta formativa sobre várias áreas para os dirigentes;

Criação de conteúdos 
audiovisuais e dinâmicos

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual  Dois momentos  

Criação de objetivos/ etapas a 
conquistar pelos elementos do 
sta� que indicará o papel no 
conselho consultivo do PCEG

     Anual Criar um plano 
de etapas

(01) (01.02) - Promover uma maior capacitação dos jovens;

Visita aos clãs que se 
demonstrarem abertos 
a este serviço

Ações Momento Indicador de desempenho

 Trimestral Manutenção de equipa 
de sta� de caminheiros

(06) (06.02) - Criar momentos públicos de apresentação de boas práticas;

Organização de um OPEN DAY 
com representantes de vários 
centros escutistas e partilha 
das boas práticas

Ações Momento Indicador de desempenho

        Maio  Realização de 
um momento   
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# Serviço

(12) (12.01) - Criar e desenvolver uma oferta pedagógica para o PCEG;

Criação de uma equipa de 
acompanhamento à concretização 
do projeto VIMACT

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Equipa com três 
elementos 

# Ambiente

(15) (15.01) - Promover o acampamento escutista;

Criar uma página online do PCEG

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual    Criação da 
Página Online

Pintar a casa Paulo  Mexia; 
Criar mais zonas de abrigos

        Anual Pintura completa 
da casa 

(12.02) - Criar e desenvolver uma oferta formativa para o PCEG;

Continuar o plano formativo
“Grão a Grão” em parceria com 
o responsável dos adultos

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual 4 momentos 
formativos

Apoio logístico às formações 
ao abrigo da Capital Verde 
promovidas pelo laboratório da paisagem

        Anual Mediante solicitação
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4.5. Secretaria Administrativa

 O desa�o desta secretaria é permanente e renova-se em cada ano e em cada plano – 
estar ao Serviço dos agrupamentos e da equipa da Junta de Núcleo de Guimarães. As nossas 
ações ganham mais força e pertinência, consoante a a�uência e procura pelos dirigentes dos 
nossos agrupamentos e pelo expediente correspondente à gestão de um núcleo e equipa de 
trabalho. 
 Neste sentido, vimos por este meio, reforçar a importância de algumas ações que não 
conseguimos ainda realizar em pleno; outras, contudo são contínuas e transversais, continua-
mos por isso, focados nos #Jovens, nos #Voluntários, na #Comunidade e no #Serviço.
A comunicação com os agrupamentos continua a ser uma prioridade, assim como, o apoio na 
otimização dos processos administrativos, cujas nossas práticas, podem sempre ser melhora-
das e /ou enriquecidas, sendo priorizado o atendimento presencial; embora muitos assuntos, 
se possam tratar via chamada telefónica e/ou via correio eletrónico. Continuemos próximos e 
comunicativos!
 A promoção do movimento escutista na comunidade é cada vez mais visível e não se 
concretiza meramente pela nossa secretaria ou pelas vezes em que somos notícia, mas por 
todos os agrupamentos, que interagem, se relacionam, se a�rmam, por meio das suas ativida-
des e iniciativas nas suas comunidades. Continuemos a dar testemunho!
Por �m, mas mais importante, queremos cada vez mais, envolver, integrar, acolher jovens 
caminheiros, voluntários, sejam eles noviços, candidatos e dirigentes que queiram colaborar 
connosco nas nossas ações, pois o núcleo somos todos Nós. Continuemos a sementeira, para 
mais tarde colher o fruto. 
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Ações para o ano 2019/20

# Jovens

(01) (01.01) - Envolver os jovens na ação do Núcleo;

Integrar jovens na equipa 
administrativa, comunicação 
e imagem

Ações Momento Indicador de desempenho

      Anual Jovens na Equipa 
Administrativa

# Voluntários

(04) (04.01) - Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do Núcleo;

Reforçar equipa para gestão 
administrativa e para a equipa 
de comunicação e imagem

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Integrar dirigentes 
e candidatos 

# Comunidade

(08) (08.02) - Promover o movimento escutista na comunidade;

Comunicar com a imprensa local

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Notícias de Atividades 

(06) (06.01) - Desenvolver planos de comunicação;

Melhorar o plano de comunicação 
para cada secretaria em parceria 
com as mesmas

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Reti�cações e melhorias 
no plano de comunicação 

por secretaria 

Reforçar a comunicação pela 
rede social Facebook

Partilha de publicações 
de informação relevante

        Anual

Cobrir atividades relevantes 
através de fotogra�a e vídeo

ARAE; Azimute; Kimball; 
Grão a Grão; Dia de Núcleo, 

entre outras

        Anual
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# Serviço

(10) (10.04) - Prestar apoio aos agrupamentos nos processos administrativos;

Prestar apoio aos agrupamentos 
na operação censos

Ações Momento Indicador de desempenho

  Novembro 
a Janeiro

Sessões de esclarecimento;
Passo a Passo (tutorial)

 

Analisar os censos dos agrupamentos   Fevereiro Análise de dados e 
partilha da mesma

 
Otimizar a comunicação 
com os agrupamentos

Anual Mais e melhor contacto 
comunicacional

 

Otimizar a gestão dos processos 
administrativos do Núcleo

Anual Atualização do SIIE; 
Realização 

de Inventários de Material
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4.5. Secretaria Financeira

 A secretaria Financeira no início do triénio de�niu intervir nas seguintes estruturas da 
Junta de Núcleo:
- Tesouraria da Junta de Núcleo;
- Tesouraria do PCEG - Penha Centro Escutista de Guimarães;
- Tesouraria do DMF - Depósito de Material e Fardamento;
- Apoio Financeiro aos Agrupamentos;
- Gestão orçamental, Subsídios e Atividades.
 
Estão já implementadas e reestruturadas algumas das ações a que nos propusemos, designa-
damente, na reorganização e informatização dos vários serviços de tesouraria e com a 
integração de novos recursos humanos na equipa �nanceira. 

Neste último ano é nossa intenção dar continuidade a este trabalho, consolidando o trabalho 
já realizado e procurando ultrapassar barreiras que por vezes nos são colocadas. 
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Ações para o ano 2019/20

# Jovens

(01) (01.01) - Envolver os jovens na ação do Núcleo;

Continuar a promover a participação 
e envolvimento de mais jovens na 
ação do núcleo

Ações Momento Indicador de desempenho

      Anual Dinamizar equipa 
com jovens

# Voluntários

(04) (04.01) - Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do Núcleo;

Reforçar equipa de apoio às 
várias tarefas a executar

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Integrar novos 
elementos na equipa  

# Serviço

(10) (10.02) - Envolver os dirigentes como coconstrutores da ação do Núcleo;

Analisar os relatórios de contas 
comparando-os com o 
orçamentado

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Elaborar candidaturas 

(10.03) - Garantir a boa gestão dos bens �nanceiros do Núcleo;

Realizar ações de formação

Ações Momento Indicador de desempenho

        Anual Elaborar candidaturas 
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4.6. Che�a de Núcleo adjunto/Adultos

 Para o ano de 2019/20, a che�a de Núcleo adjunto que tem também sob a sua alçada 
os recursos de adultos, quer continuar a desenvolver o trabalho que foi desenvolvido em 
2018/19. 

Este trabalho terá como base 5 grandes orientações:

- Dar apoio à che�a de Núcleo, quer na gestão da equipa, quer no apoio aos agrupamentos, 
bem como nas representações internas e externas.

- Continuar o a desenvolver o projeto “Grão a Grão” como oferta formativa no PCEG para os 
nossos dirigentes e aspirantes/noviços a dirigente.

- Continuar a desenvolver e acompanhar os tutores, quer seja através dos encontros formais 
de tutores, bem como através de encontros não formais. 

- Desenvolver e disponibilizar aos chefes de agrupamento ferramentas de planeamento, 
avaliação, re�exão no apoio ao trabalho com os seus adultos, através da sugestão de dinâmi-
cas para um INDABA no agrupamento.

- Dar apoio nos processos dos candidatos a dirigente durante o seu percurso inicial de forma-
ção e receber o feedback dos candidatos sobre a aprendizagem e aquisição de conhecimen-
tos. Dar também acompanhamento após a conclusão do percurso inicial de formação, na 
preparação das Investiduras e fecho do processo.
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Ações para o ano 2019/20

# Voluntários

(05) (05.01) - Acompanhar os candidatos a dirigentes ao longo do seu PIF;

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

Ações Momento Indicador de desempenho

      Anual Receber as inscrições dos 
candidatos a dirigentes, 
inscrevê-los e enviar as 

respetivas �chas de inscrição 
para a Secretaria regional 

para a formação

# Serviço

(12) (12.02) - Criar e desenvolver um a oferta formativa para o PCEG;

Continuar a desenvolver o 
projeto formativo “Grão a Grão”

Ações Momento Indicador de desempenho

1ª ação: 2 novembro
2ª ação: 11 Janeiro  
3ª ação: 1 fevereiro   
4ª ação: 7 março

Realizar as 4 ações 

Apoiar a ação dos tutores locais       24 outubro
      20 fevereiro

      11 junho

Realizar quadrimestralmente 
um encontro de tutores para 

partilha de di�culdades e 
experiências de tutoria

(05.03) - Desenvolver e criar um plano de oferta formativa sobre várias áreas para os dirigentes;

Desenvolver e disponibilizar aos 
chefes de agrupamento ferramentas 
de apoio ao trabalho com os seus adultos, 
através da sugestão de dinâmicas para um 
INDABA no agrupamento

Ações Momento Indicador de desempenho

      Anual Disponibilizar aos chefes 
de agrupamentos as 

dinâmicas

Apoiar a che�a de Núcleo no trabalho 
a desenvolver com as Zonas

      Anual Ajudar na preparação das 
dinâmicas para as reuniões

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

      Anual Realizar uma reunião 
no agrupamento antes 

das investiduras
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5. Calendário de atividades
Outubro              Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________
4                                Nacional                   Dia S. Francisco Assis                               Informativo                          I Secção________________________________________________________________
13                             Guimarães               ARAE                                                              Região/Núcleo                    Região________________________________________________________________
19/20                       PCB                            JOTA/JOTI                                                     CNE                                        CNE________________________________________________________________
24                             JNG                            Encontro de tutores                                  Núcleo                                   Tutores locais________________________________________________________________
26/27                       Leiria                          Mercado Internacional                            CNE                                         CNE________________________________________________________________
26/27                       Viana do Castelo    ENFORMA/EDF                                           CNE                                         Formadores________________________________________________________________

A de�nir                 Drave                         DRAVIM                                                         CNE                                         IV Secção

Novembro          Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________2                                PCEG                          Grão a Grão                                                Núcleo                                   Dirigentes e CD´s

________________________________________________________________8/10                        Aveiro                         Encontro nacional CA´s                          CNE                                        Dirigentes

________________________________________________________________20                             A de�nir                     Encontro Assistentes de Núcleo         Região                                    Assistentes

________________________________________________________________     
     

Dezembro          Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________

     

     
Janeiro               Local                       Atividade                                             Organização                   Destinatários

________________________________________________________________11                            PCEG                          Grão a Grão                                                  Núcleo                                   Dirigentes e CD´s

________________________________________________________________12                           Nacional                    Eleições para Orgãos nacionais             CNE                                         Dirigentes

________________________________________________________________19                           Nacional                    Eliminatória regional Tecoree                 Região                                    III Secção

________________________________________________________________     
     
25                           Nacional                    Conversão de S. Paulo                               Informativo                          IV Secção

     

Fevereiro          Local                      Atividade                                               Organização                   Destinatários

________________________________________________________________1                            PCEG                          Grão a Grão                                                    Núcleo                                   Dirigentes e CD´s

________________________________________________________________20                         Guimarães                Encontro de tutores                                    Núcleo                                   Tutores locais

________________________________________________________________22                         Nacional                    Dia do fundador - Baden-Powell             Informativo                          CNE

________________________________________________________________     
     
22                         Nacional                    Tomada de posse Orgãos nacionais      CNE                                         CNE

A de�nir               A de�nir                      Luz da paz de Belém                              Núcleo                                   Núcleo

30                             A de�nir                     Encontro de guias - Azimute                Núcleo                                   Guias
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Março               Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________

7                            PCEG                          Grão a Grão                                                Núcleo                                   Dirigentes e CD´s

________________________________________________________________A de�nir             A de�nir                     Epatha                                                         CNE                                         IV Secção

________________________________________________________________
_______________________________________________________________     

________________________________________________________________     

     
Abril                  Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________4 a 7                      CNAE                         Fase �nal TECOREE                                  CNE                                         III Secção

________________________________________________________________2 a 5                     PCEG                          Fase �nal KIMBALL                                  Núcleo                                   II Secção

________________________________________________________________

          

Maio                  Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________A de�nir              A de�nir                    Festivais regionais                                    Região                                   Região

________________________________________________________________16/17                    Braga                         Encontro nacional de guias                  CNE                                         CNE

________________________________________________________________
________________________________________________________________

     
     

23                          A de�nir                    Dia de Núcleo                                            Núcleo                                   Núcleo
29/30                   Nacional                    48h voluntariado                                      CNE                                         CNE

     
Junho                Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________11                          Guimarães                Encontro de tutores                                Núcleo                                   Tutores locais

________________________________________________________________29                         Nacional                    Dia de S. Pedro                                          Informativo                          CNE

     

     
Julho                Local                      Atividade                                            Organização                   Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________

25                         Nacional                   Dia de S. Tiago Maior                              Informativo                          CNE________________________________________________________________

     
Agosto              Local                      Atividade                                          Organização                   Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________

A de�nir             A de�nir                    TALITHAKUM                                             CNE                                         IV Secção

     
Setembro        Local                      Atividade                                           Organização                   Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A de�nir              A de�nir                    Eleições para a JNG                                 MCNúcleo                            Dirigentes

A de�nir              A de�nir                    Formação Sta� Centros escutistas     CNE                                         Sta� CE

A de�nir               DRAVE                       Sol a Sol                                                     CNE                                        IV Secção

A de�nir               A de�nir                    Explorer Belt                                            CNE                                        IV Secção

13                          PCEG                          Visita Pascal                                               Núcleo                                   Todos

21                         Comunidade            Envolvimento na Comunidade            Núcleo                                   Todos

6                             Penha                       127º Peregrinação à N. Sra. Penha      Núcleo                                   Todos

A de�nir             A de�nir                    18º Ciclo cenáculo Núcleo                     Núcleo                                   IV Secção

A de�nir             A de�nir                     Fórum de jovens                                      Núcleo                                   I,II,III Secção

A de�nir             A de�nir                    Férias de campo                                       Núcleo                                   Todos
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________________________________________________________________18/19                   Coimbra                   Atividade de pioneiros                           Núcleo                                   III Secção



6. Orçamento
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7. Notas �nais

 A melhor forma de colher o fruto que semeamos é nos disponibilizarmos para acom-
panhar os nossos Lobitos e Escuteiros na vivência do acampamento, deixando que seja a 
natureza espaço de aprendizagem na relação com o irmão escuta e com a comunidade. 
 O escutismo acontece no contacto com a natureza e com os outros, pelo que vos 
deixamos um desa�o: Todas as unidades realizarem no mínimo 2 acampamentos ao longo 
deste ano escutista. É um desa�o que vos deixamos na esperança que também, desa�em os 
vossos escuteiros a seguir esta pista e viver intensamente a vida ao ar livre.
 
 «O acampamento é de longe a melhor escola para dar às crianças as qualidades de 
caráter.» Baden-Powell
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Ficha técnica:
Plano anual da Junta de Núcleo de Guimarães 2019/20
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