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O ano escutista 2017/2018 que agora avaliamos foi o início de um novo projeto na junta de núcleo de Guimarães, o projeto Sementes, no qual nos 

propusemos, ao longo de 3 anos, Semear para que nos agrupamentos e comunidades o fruto, que são as nossas crianças e jovens, se transforme.  

Neste sentido, o presente documento dá a conhecer a ação da junta de núcleo de Guimarães, através das suas diversas secretarias, entre janeiro e 

setembro de 2018, tendo em conta que neste período a JNG passou por mudanças estruturais na equipa, com a entrada da Chefe Silvina Oliveira é criada a 

Secretaria para o Ambiente; com a saída do anterior Chefe Adjunto, passa o Sérgio Lemos a desempenhar esse cargo e a Sara Ribeiro, na Secretaria 

Administrativa passa a acumular as ações do anterior Chefe Adjunto no que respeita à comunicação. 

Embora inicialmente no “Plano e Orçamento 2017/18” tivessem sido traçados objetivos e atividades, para um período de 15 meses (outubro de 2017 a 

dezembro de 2018), em virtude das alterações ao regulamento geral do CNE – nos artigos 69º e 70º- Plano e Orçamento e Relatório e Contas, no que se refere 

às datas de apresentação destes documentos – resultantes do conselho nacional de representantes de 25 de novembro de 2017, sentimos a necessidade de 

reajustar o plano e orçamento aprovado no anterior conselho de núcleo, daí optamos por criar 3 categorias na avaliação, considerando os indicadores de 

desempenho como “Realizado”, “Não Realizado” e “Em Realização”. Esta última categoria diz respeito às ações que estão em curso e só se realizarão ou serão 

concluídas até final de 2018. 

À semelhança dos objetivos, ações e atividades acontece o mesmo com as contas apresentadas, que apenas compreendem o período de tempo de 9 

meses, entre janeiro e setembro de 2018. 

O relatório segue acompanhado de algumas fotos, muitas mais haveriam para colocar e muito mais haveria a dizer, contudo de forma a proporcionar 

uma leitura leve, abordamos cada secretaria com um pequeno texto e à posteriori expomos as tabelas, com os conteúdos que foram tidos em conta na avaliação 

que realizamos.  

Da nossa parte, fica a vontade de fazer mais e melhor pelos nossos #Jovens; #Voluntários; #Comunidade; #Ambiente estando ao #Serviço daqueles 

que nos procuram. 

Sempre Alerta, Para Servir. 
#Sementes.
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# Chefia de Núcleo | Ernesto Machado 

Este foi um ano com muitos desafios que nos foram sendo colocados ao nível da ação 

junto dos agrupamentos, mas também ao nível do movimento. Decorrente do projeto torre, 

fomos convocados a participar ativamente na revisão estatutária do CNE. Nesse sentido, 

apresentamos um conjunto de propostas à equipa mandatada pela junta regional, sentimo-nos 

orgulhosos pelo trabalho desenvolvido, uma vez que muitas delas foram aceites, sendo 

plasmadas na proposta final regional. 

Na ação local, não poderíamos deixar de destacar a reabertura do agrupamento 428 de 

Abação. Foi o culminar de um projeto formativo de 3 anos em que um conjunto de candidatos 

a dirigentes, acompanhados do seu assistente Padre José Manuel da Costa Teixeira, aceitaram 

a nossa proposta formativa. Sabemos que o caminho ainda não terminou, continuaremos a 

acompanhar o agrupamento de uma forma ativa e presente para que na comunidade paroquial 

de Abação o projeto escutista seja uma verdadeira proposta educativa para as crianças e jovens.  

Após um longo processo de diálogo e procura de soluções, não foi possível manter ativo o agrupamento 665 de Oleiros. Decidimos em conjunto com o 

agrupamento e assistente, proceder à sua suspensão, sempre com a esperança de o reabrir quando estiverem reunidas melhores condições. 

Ainda na ação local, realizamos uma reflexão com os chefes de agrupamento sobre o atual modelo de animação local, através dos círculos. Fomos 

percebendo a necessidade de realizarmos uma reforma estrutural ao modelo, após diversos momentos de auscultação e partilha de contributos. Nesse sentido, 

conseguimos formalizar uma proposta de reestruturação da ação dos círculos, percebendo a necessidade de reajustar a dimensão dos grupos de agrupamentos 

e o aumento da proximidade com os chefes de agrupamento. 

O dia de núcleo que celebramos nas Taipas foi uma proposta diferente do habitual. Quisemos celebrar o aniversário do núcleo na comunidade oferecendo 

em simultâneo uma proposta educativa. Pensamos ter sido um bom início neste formato, sendo que a atividade atingiu os nossos objetivos, mas queremos 

mais. Mais envolvimento e participação, para assim criarmos maior impacto nas comunidades e apresentar um movimento vivo e jovem, capaz de Transformar 

o mundo. 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. 

Ser Semente, é ser capaz de nos deixarmos envolver pela terra que nos alimenta e que nos dará fruto. 

“É o Ressuscitado que nos diz, com uma força que nos enche de imensa confiança e firmíssima esperança:” (EG 288)  

“Eu renovo todas as coisas” (Ap 21,5) 

Transforma-TE! 
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# Chefia de Núcleo | Avaliação 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Indicador de desempenho Avaliação 

Jovens 

[01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens 

[01.02] Promover uma maior 
capacitação dos jovens 

Promover a participação dos 
escuteiros nos diversos projetos 
sociais e culturais 

Criar incentivos e 
divulgação 

Não Realizado 

[01.03] Realizar momentos de 
auscultação dos jovens 

Acolher sugestões e ideias do 
projeto de jovens conselheiros 

Participar nas reuniões e 
jovens conselheiros 

Não Realizado 

Colaborar com a Junta Central 
na elaboração do projeto piloto 
de inclusão 

Elaboração Dossier Em Realização 

[03] Promover a inclusão 
nos agrupamentos 

[03.03] Moldar ação dos 
agrupamentos à realidade da 
comunidade 

Criar estratégica de 
envolvimento inclusivo nos 
agrupamentos 

Criar incentivos e 
divulgação  

Em Realização 

Promover o levantamento das 
necessidades sociocaritativas 
nas comunidades locais 

Participar nas reuniões de 
jovens conselheiros 

Não Realizado 

Promover a inclusão do CNE nos 
diversos projetos educativos 
dinamizados pelas comunidades 

Voluntários 

[04] Envolver os dirigentes 
na ação do núcleo 

[04.01] Envolver os dirigentes 
como construtores da ação do 
núcleo 

Criar um grupo de dirigentes 
assessores 

Criar equipa Não Realizado 

[04.02] Promover momentos de 
auscultação dos dirigentes 

Dinamizar conselhos consultivos Realizar pelo menos 2 
conselhos consultivos 

Realizado 

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

Apresentar modelo de ação 
pedagógica e formativa local 

Criar modelo para 
agrupamentos 

Em Realização 

[06] Promover e valorizar a 
ação educativa dos 
dirigentes 

[06.01] Desenvolver planos de 
comunicação 

Promover ações do núcleo junto 
das diversas entidades 

Promover sempre que 
possível  

Realizado  



Relatório e Contas 2018 |  8 

 

 

 

 

# Chefia de Núcleo | Avaliação (cont.) 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Indicador de desempenho Avaliação 

Comunidade 

[07] Restruturar a 
estratégia de ação local 
com os agrupamentos 

[07.01] Promover a reflexão 
sobre a organização local dos 
Círculos 

Promover grupos de trabalho 
para organização e definição da 
estratégia local do núcleo 

Reunir e definir estratégia Realizado 

Realizar encontros 
interagrupamentos 

Realizar atividade Em realização 

[08] Estabelecer uma 
estratégia de expansão, 
crescimento e qualidade 
para o Núcleo 

[08.01] Melhorar aplicação do 
método 
 

Acompanhar presencialmente 
os agrupamentos 

Reunir com os 
Agrupamentos 

Em realização 

[08.02] Promover o movimento 
escutista na comunidade 
 

Representar a junta de núcleo 
no Conselho Municipal de 
Segurança Proteção Civil 

Participar nas Reuniões Em realização nas reuniões 
realizadas. No Simulacro 
realizado a 31/03/2018 no Ave 
Parque. 

Representar o núcleo nos 
diversos órgãos do CNE 

Participar nas Reuniões Realizado. 

Representar o núcleo 
externamente 

Mediante Convite Em realização 

Representar a junta de núcleo 
na Pastoral Juvenil Arciprestal 

Participar nas Reuniões Em realização 

[08.03] Criar uma equipa de 
expansão 

Estruturar uma equipa e um 
projeto de expansão para o 
núcleo 

Definir projeto e equipa Não Realizado 

Serviço 

[10] Melhorar e simplificar 
os procedimentos de 
gestão administrativa e 
financeira 

[10.01] Promover e desenvolver 
ações formativas para os 
agrupamentos 

Apoiar os agrupamentos nas 
necessidades formativas e 
qualificativas dos adultos 

Efetuar diligências Em realização 

Ambiente 

[13] Dinamizar ações de 
proteção da natureza 
 
 

[13.02] Participar em projetos 
ambientais na comunidade 

Promover a participação nas 
iniciativas da candidatura de 
Guimarães a Capital Verde 

Mobilização para a 
participação 

Em realização. Participação em 
diversas iniciativas da estrutura 
de missão, particularmente nas 
Brigadas Verdes. 
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# Chefia de Núcleo | Representações - Agrupamentos 
 

Procuramos responder positivamente aos diversos convites que nos foram dirigidos, pelas diversas entidades. Como devem imaginar esta é uma ação 

exigente, por vezes os dias e horas não são as mais apropriadas para que se dedica ao voluntariado, tem sido com esforço, mas também com alegria que temos 

representado todos os escuteiros do núcleo.  

 

Data Agrupamento Momento/Motivo 

06/01/2018 200 – Polvoreira Ceia de Reis 

06/01/2018 456 – Silvares Ceia de Reis 

07/01/2018 307 – Ponte Concurso de Reisadas 

03/02/2018 884 – Nespereira Entrega da Insígnia Scouts of the World Award ao Caminheiro Tiago Joel Abreu Almeida  

04/02/2018 307 – Ponte Entrega Cruz Monsenhor Avelino Gonçalves ao Dirigente José Silva Freitas 

08/03/2018 87 – Barco Abertura das Comemorações 55º Aniversário  

13/05/2018 386 – S. Cristóvão de Selho Abertura das Comemorações 45º Aniversário 

19 /05/2018 532 – Mascotelos Acampamento de Aniversário 

19 /05/2018 886 – Serzedo  Acampamento de Aniversário 

09/06/2018 567 – S. Paio de Vizela Acampamento de Aniversário 

30/06/2018 546 – Pevidém Acampamento de Aniversário 

07e 8 /07/2018 457 – Candoso S. Martinho Acampamento de Aniversário 

07e 8 /07/2018 566 – Creixomil Acampamento de Aniversário 

14/07/2018 87 – Barco Acampamento de Aniversário 
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# Chefia de Núcleo | Representações – Região /Nacional 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Chefia de Núcleo | Representações – FNA 

 
Data FNA Momento/Motivo 

14/01/2018 FNA Regional Fundação do Núcleo de S. Roque – Paróquia de S. Paio de Figueiredo 

19/05/2018 Núcleo FNA Ronfe Comemorações do 45º Aniversário FNA Ronfe 

09/06/2018 FNA Regional Fundação do Núcleo de Pevidém 

 

 

 

Data Região / Nacional Momento/Motivo 

27/01/2018 Região de Braga Reunião Plenária Junta Regional 

01/02/2018 Região de Braga Reunião Plenária Junta Regional 

07/02/2018 Região de Braga Tomada de Posse CFJR 

14/02/2018 Região de Braga – Vieira do Minho Festivais Regionais 

17/02/2018 Junta Central Comité Nacional Pedagógico 

14/03/2018 Região de Braga Festivais Regionais 

19 e 20/2018 Junta Central Conselho Nacional Plenário – Fátima 

16/06/2018 Junta Central Conselho Nacional de Representantes 

22/06/2018 Região de Braga Conselho Regional Plenário 
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# Chefia de Núcleo | Representações – Religiosas e Civis 

 

Data Entidade Momento/Motivo 

14/08/2018 Irmandade da Senhora da Oliveira Participação na Procissão de Velas Senhora Oliveira 

15/08/2018 Irmandade da Senhora da Oliveira Participação na Eucaristia da Festa da Senhora da Oliveira 

 

Data Entidade Momento/Motivo 

15/02/2018 Câmara Municipal Sessão de Apresentação da Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 

17/02/2018 Banco Local do Voluntariado de Guimarães Concerto Solidário “Por um Bem Maior” 

15/02/2018 Câmara Municipal Sessão de Apresentação da Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia – Palácio Vila Flor 

 
 

# Chefia de Núcleo | Atividades em Parceria 
 

Ações realizadas Avaliação  

Laboratório da Paisagem 

Realizamos um conjunto de projetos em parceria; Green Weekend; Atividade para crianças no projeto Eco Férias; Campanhas de 

sensibilização ambiental; Participação no Projeto Reflorestar Guimarães; Participação em fóruns e debates sobre o ambiente. A 

equipa científica está disponível para continuar a desenvolver projetos ambientais com os nossos escuteiros, bem como, em 

formação para adultos. 

Concerto Solidário  
“Por Um Bem Maior” 

Em parceria com a Divisão da Ação Social da CMG de Guimarães os nossos escuteiros participaram ativamente na organização e 
na recolha de bens alimentares em favor dos mais carenciados. Esta ação permitiu ajudar cerca de 100 famílias carenciadas do 
nosso concelho. 

Meia Maratona Solidária APCG 
Como vem sendo hábito os nossos agrupamentos 106 Selho, 108 Fermentões, 145 Azurém, 331 S. Dâmaso e 814 N. Sra. da 

Conceição, colaboram através na organização da prova de uma forma exemplar, servindo a comunidade e as instituições. 
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# Assistência de Núcleo | Pe. Samuel Vilas Boas 

 

Como Assistente de Núcleo avalio como positivo o ano escutista desenvolvido por esta Junta de Núcleo, junto dos nossos agrupamentos, inseridos na 

dinâmica paroquial.  

Tentei acompanhar a vida interna do movimento escutista, com as suas vicissitudes de um organismo vivo e em constante mudança. Uma palavra de 

apreço aqueles que já saíram do movimento pelo seu trabalho desenvolvido, quer sejam leigos e assistentes.  

O modelo de vida, Nossa Senhora (Maria) foi vivido por todos, nas várias dimensões e ao longo do ano escutista.  

Tudo isto se resume: construímos um movimento que semeou abundantemente o valor e a virtude da Esperança!  
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# Assistência de Núcleo | Avaliação

 

  

Eixo 
Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 

Indicador de 
desempenho 

Avaliação 

 
Jovens 

[02] Desenvolver 
ferramentas de apoio à 
aplicação do método 
escutista 

[02.02] Realizar encontros 
formativos e de partilha entre 
dirigentes 

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

Elaborar contributos Realizado 

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

Partilhar momento sobre 
os mesmos 

Realizado 

 
Comunidade 

[08] Estabelecer uma 
estratégia de expansão, 
crescimento e qualidade 
para o Núcleo 

[08.01] Melhorar a aplicação do 
método 

Participar na construção do 
projeto pedagógico do VII 
ACANUC 

Participar na criação do 
projeto pedagógico 

Realizado 

Contribuir no enriquecimento 
dos projetos educativos do 
núcleo 

Participar nos projetos Realizado 

Serviço 

[10] Melhorar e simplificar 
os procedimentos de 
gestão administrativa e        
financeira 

[10.01] Promover e desenvolver 
ações formativas para os 
agrupamentos 

Promover a vivência da mística e 
simbologia escutista em todas 
as ações realizadas pelo núcleo 

Mediante solicitação Realizado 

Dinamizar encontro para 
assistentes de núcleo 

Realizar encontro Realizado 
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# Secretaria Pedagógica | João Miguel Fernandes 

Este ano foi particularmente complexo. Desde logo, porque se tratou do primeiro ano, implicando, naturalmente, um tempo de adaptação à realidade 

do Núcleo, mas também devido, à alteração regulamentar que fez com que tivéssemos de apresentar mais um plano e um relatório e ainda uma alteração na 

orgânica do Núcleo que implicou alguns ajustes. No entanto, estamos satisfeitos com a nossa ação ao longo do ano.  

Desde logo, conseguimos uma descentralização das atividades de Núcleo, que nos aproximou. Levamos a Luz da Paz de Belém a Vermil, o Encontro de 

Guias de Cenáculo a São Dâmaso, o Dia de Núcleo às Taipas, e as reuniões de Chefes de Unidade a Fermentões, Vizela, Taipas e Urgezes. Criamos atividades 

como o Dia de Núcleo que mostrou a força e sentido de pertença ao Núcleo, festejando o nosso aniversário. Importa dizer que as atividades promovidas pela 

Secretaria Pedagógica contaram sempre com o apoio dos dirigentes e candidatos a dirigentes do Núcleo. Esta dinâmica foi particularmente feliz na Luz da Paz 

de Belém e no Dia de Núcleo. Querendo envolver todos, iniciamos o projeto ACANUC 2019, ouvindo assistentes de agrupamento, chefes de agrupamento, 

chefes de unidade, e também lobitos, exploradores, pioneiros e caminheiros. De modo a melhorar o escutismo que praticamos estivemos presentes em todos 

os Comités Pedagógicas Regionais e Nacionais, e sobretudo, quisemos fazer reuniões com os nossos agrupamentos. Aproveitando a descentralização das 

atividades fomos ao encontro dos agrupamentos, ouvindo os seus anseios. Infelizmente, por falta de inscrições não conseguimos realizar o Torneio de Cargos, 

e por outro lado consideramos que o potencial do Jogo Acampa+, bem como o Banco Voluntário ainda não foi atingido. Acreditamos que neste ano escutista, 

vamos conseguir melhorar estes aspetos.  

No entanto, cremos que a semente foi lançada. Um outro aspeto fundamental foi a valorização dos nossos escuteiros. Ao longo do ano, a JN conseguiu 

envolver os jovens na sua ação, quer através da coordenação de alguns projetos no âmbito da Secretaria Pedagógica, mas também no apoio à ação das outras 

secretarias como no PCEG, DMF e Comunicação. No Cenáculo, que envolveu a participação de cerca de 120 caminheiros continuamos a querer ouvir os 

caminheiros. Os temas debatidos foram a Revisão Estatutária, o próprio Cenáculo e o Envolvimento na Comunidade. Este ano, também quisemos ouvir 

formalmente os lobitos, exploradores e pioneiros. Apesar de não se ter realizado na data prevista devido às condições atmosféricas, aproveitamos o Dia de 

Núcleo para realizar o nosso fórum de jovens e ouvir os nossos jovens relativamente a um assunto fundamental: Acanuc.  

Dinamizamos atividades para os lobitos e exploradores, acolhendo a Jangal e aumentando a participação dos agrupamentos de Guimarães. Tivemos 10 

bandos, num total de 38. Para além de Guimarães, tivemos lobitos oriundos do Algarve, Bragança, Lisboa, Santarém, Vila Real e Porto. Já no Kimball, aumentamos 

a participação dos exploradores e moços. Depois de passarem a prova de acesso, que contou com a participação de 102 patrulhas/tripulações, em campo 

estiveram as 40 melhores, representando oito regiões, Madeira, Vila Real, Guarda, Bragança, Viana do Castelo, Porto (Núcleo Centro-Norte), Lisboa (Núcleos 

Ocidental e Solarius) e Braga, (Núcleos de Guimarães, Braga e Barcelos). O Núcleo de Guimarães esteve representado por 10 patrulhas. Por outro lado, 

envolvemos caminheiros e pioneiros nas Férias de Campo 2018.  
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Ainda neste âmbito, ao longo do ano fomos criando parcerias, quer para a realização das atividades do Núcleo, quer para a participação em atividades de 

âmbito internacional, como o Roverway e Explorer Belt, bem como a realização de atividades entre agrupamentos.  

No PCEG, para além do Kimball, da Jangal, de tentar tornar o PCEG como centro permanente da descoberta da SWA, iniciamos caminho criando algumas 

propostas pedagógicas que os escuteiros que acampam no PCEG podem usar nas suas atividades em campo.  

No que concerne ao envolvimento com a comunidade, reforçamos as parcerias existentes, nomeadamente, com o Laboratório da Paisagem na realização 

das suas atividades, cedendo espaços, mas também promovendo as suas atividades. Trouxemos o Laboratório da Paisagem à Jangal e participamos na 

GreenWeekend, no City Nature Challenge, Bioblitz e Reflorestar Guimarães, que dada as condições atmosféricas não foi possível realizar. Com o intuito de 

ajudarmos as nossas unidades, lançamos também dois formulários para percebermos a realidade do nosso núcleo sobre as especialidades e anilhas de mérito. 

Apesar da resposta diminuta, fizemos um primeiro encontro com os chefes de unidade que demonstraram interesse. Finalmente, queremos aproveitar para 

fazer um agradecimento público a todos aqueles que de forma direta e indireta ajudaram a que tudo isto fosse possível. Muito Obrigado! 
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# Secretaria Pedagógica | Avaliação 

  

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação  

 
Jovens 

[01] Promover a 
Participação e 
envolvimento dos jovens 

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do núcleo 

Inserir jovens em equipas de 
núcleo 

Assegurar presença de um 
jovem em cada secretaria 

Realizado 

[01.02] Promover uma maior 
capacitação dos jovens 

Realizar o Encontro de Cargos Realizar encontro de 5 
cargos para pioneiros 

Em realização 

Realizar Encontro de Anilhas de 
Mérito 

Realizar encontro Realizado 

Criar mercado itinerante de 
oportunidades educativas 

Presença nas atividades do 
núcleo 

Realizado 

[01.03] Realizar momentos de 
auscultação dos jovens 

Apoiar e incentivar a realização 
do Projeto Cenáculo 

Realização do Cenáculo Realizado 

Realizar o Fórum de Jovens para 
Lobitos, Exploradores e 
Pioneiros 

Realizar o Fórum de Jovens Realizado 
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# Secretaria Pedagógica | Avaliação (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação  

Jovens 

[02] Desenvolver 
ferramentas de apoio à 
aplicação do método 
escutista 

[02.01] Promover a realização 
de atividades típicas 

Criar base do painel de atividade 
típica 

Criar Painel Não Realizado. 

Criar e aplicar o jogo Acampa+ Criar Jogo Em Realização 

[02.03] Promover o papel do 
guia 

Realizar Encontro de Guias do 
núcleo (Azimute) 

Realizar Encontro Em Realização 

[02.04] Divulgar e promover o 
sistema de especialidades 

Realizar Encontro de 
Especialidades do núcleo 

Realizar Encontro Realizado 

[03] Promover a inclusão 
nos agrupamentos 

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

Realizar a atividade Férias de 
Campo 2018 

Realizar atividade Realizado 

Promover a partilha entre a 
plataforma Madre Teresa e os 
agrupamentos 

Pelo menos 10 partilhas Em realização 

 
Voluntários 

[04] Envolver os dirigentes 
na ação do Núcleo 

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

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

Inserir nas atividades gerais Em realização 
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# Secretaria Pedagógica | Avaliação (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação  

Comunidade 

[08] Estabelecer uma 
estratégia de expansão, 
crescimento e qualidade 
para o Núcleo 

[08.01] Melhorar a aplicação do 
método 

Criar parcerias inter 
agrupamentos 

Promover parcerias Realizado 

Reunir com os agrupamentos 
para aferir as necessidades 

Realizar pelo menos 20 
reuniões 

Em realização 

[08.02] Promover o movimento 
escutista na comunidade 

Descentralizar as atividades do 
núcleo 

3 atividades 
descentralizadas 

Realizado 

Realizar a dinâmica de partilha 
de Luz Paz de Belém 

Realizar atividade Em realização 

Realizar Dia de núcleo; Realizar atividade Realizado 

Apoiar a realização da 
Peregrinação à Penha/ Abertura 
do ano escutista 

Envolvimento e realização Realizado 

Serviço 

[11] Promover e incentivar 
o serviço como 
componente vital da ação 

[11.01] Promover ações de 
voluntariado jovem 

Criar banco de voluntariado do 
núcleo 

Criar banco e definir planos 
de voluntariado 

Realizado 

Promover a dinamização do 
SWA no núcleo 

Participação pelo menos 25 
caminheiros 

Em realização 

[11.02] Desenvolver parcerias 
de voluntariado com diversas 
entidades 

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

Divulgar e incentivar à 
participação nestes 
projetos de voluntariado 

Realizado 

[12] Desenvolver e 
qualificar uma oferta 
pedagógica e formativa no 
PCEG 

[12.01] Criar e desenvolver 
oferta pedagógica para o PCEG 

Criar um programa pedagógico 
para o PCEG 

Criar pelo menos duas 
atividades permanentes 
para cada secção 

Em realização 
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# Secretaria Pedagógica | Avaliação (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 

desempenho 
Avaliação  

Ambiente 

[13] Dinamizar ações de 

proteção da natureza 

[13.02] Participar em projetos 

ambientais na comunidade 

Participar na GreenWeekend Participação de pelo menos 

4 agrupamentos 

Realizado 

Participar no Projeto Brigadas 

Verdes 

Participação de pelo menos 

60% dos agrupamentos 

Realizado 

Colaborar com entidades de 

cariz ambiental 

Participar mediante convite Realizado 

[13.03] Promover ações de 

voluntariado ambiental 

Realizar a ação de “Reflorestar 

Guimarães” 

Participação de pelo menos 

80% agrupamentos 

Não realizado 

Criar parceira com o Canil 

Municipal 

Realizar uma ação Realizado 

[14] Aprofundar a 

consciência e cultura da 

sustentabilidade ambiental 

[14.01] Promover o 

acampamento sustentável 

Premiar o acampamento mais 

sustentável no jogo Acampa+ 

 Em realização 

[14.02] Dinamizar ações 

coletivas no âmbito da proteção 

da natureza 

Criar atividade de proteção dos 

rios 

Participação de pelo menos 

40% dos agrupamentos 

Realizado (não atingimos os 40%) 

Criar uma atividade intitulada 

“Trilho do Escuteiro” 

Criar proposta Em realização 

[14.03] Criar programa 

educacional para o CEIA 

Promover um conjunto de 

dinâmicas para a educação e 

interpretação ambiental 

Realizar pelo menos duas 

dinâmicas 

Realizado 
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# Secretaria Pedagógica | Avaliação (cont.) 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação  

Ambiente 

[15] Assumir as atividades 
escutistas na natureza 
como fundamentais na 
vivência do método 

[15.01] Promover o 
acampamento escutista 

Acolher e apoiar a realização da 
Jangal 

Acolher a atividade Realizado 

Realizar o Kimball Realizar atividade Realizado 

Criar o modelo pedagógico do 
VIII ACANUC 2019 

Definir proposta do modelo 
pedagógico do ACANUC 

Realizado 

Realizar o Alfonsus Realizar Alfonsus Em realização 

[15.02] Divulgar os campos e 
centros escutistas dos 
agrupamentos 

Realizar uma atividade nem 
centro escutista de 
agrupamento 

Realizar atividade Não realizado 
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# Secretaria para o Ambiente | Silvina Oliveira 

O ano de 2018 fica marcado pela inclusão do Penha Centro Escutista de Guimarães, na 

secretaria do ambiente, entretanto criada. Esta secretaria tem como principal missão a 

promoção de oportunidades educativas na área ambiental, bem como estabelecimento de 

parceiras com as mais diversas entidades que nos ajudam a cumprir o 6º artigo da lei do escuta 

“O escuta protege as plantas e os animais”. Nesse sentido o PCEG assume-se como o nosso 

laboratório escutista do núcleo de Guimarães. É no PCEG que desenvolvemos todo um conjunto 

de ações educativas e formativas para os nossos escuteiros e dirigentes.  

Do conjunto de ações e projetos realizados gostaríamos de destacar o aumento significativo do staff do campo, que conta com 12 elementos. Para isto, 

contribuiu de forma significativa as condições e oportunidades que oferecemos aos nossos jovens, distinguindo-os por ouro, prata e bronze, em função do seu 

empenho, dedicação e disponibilidade. Este foi o ano em que registamos uma das maiores ocupações do campo. Fomos capazes de atrair um conjunto de 

atividades de outras regiões do país e do estrangeiro. Atualmente, o PCEG é responsável pela dinamização de atividades de referência a nível nacional como 

sendo o Kimball, projeto da junta de núcleo. Ao nível da oferta formativa criamos em parceria com a secretaria de adultos o projeto “Grão a Grão”. Apesar de 

ainda não termos atingido os resultados esperados, consideramos este projeto como sendo uma mais valia para o PCEG. 

Relativamente aos programas ambientais, estes ainda estão em fase de desenvolvimento com alguns dos nossos parceiros estratégicos, entre os quais o 

Laboratório da Paisagem. Apesar de não termos conseguido desenvolver o site do PCEG, melhoramos significativamente a comunicação com todos os que nos 

procuram, desenvolvendo um formulário de reserva mais eficaz e uma resposta mais eficiente às necessidades de quem nos procura. 

Estando o PCEG classificado como centro de excelência, cumpre-nos a obrigação de cumprir com os critérios exigidos nessa classificação, garantindo 

condições pedagógicas e de segurança de excelência a quem nos visita. Contudo, este nível de exigência obriga-nos a afetar cada vez mais, recursos humanos e 

financeiros. Por isso, foi necessário que o nosso secretário executivo despendesse de um dia semanalmente para tratar dos assuntos logísticos e técnicos do 

campo. Consideramos que com o passar do tempo, esta exigência será maior, pelo que no futuro poderemos ter a necessidade de disponibilizar mais recursos 

humanos e financeiros ao campo. 

O observatório das aves será uma realidade para 2019, estando em fase de início de obra, contamos poder inaugura-lo durante o ano de 2019. Os 

resultados obtidos em termos financeiros devem-se sobretudo à experiência adquirida ao longo dos anos e também a uma rigorosa gestão e afetação de custos 

dos vários equipamentos, bem como, a uma eficaz gestão financeira dos mesmos. 
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# Secretaria para o Ambiente | Avaliação 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Indicador de desempenho Avaliação  

 

Jovens 

[01] Promover a 

participação e 

envolvimento dos jovens 

[01.01] Envolver os jovens na 

ação do núcleo 

Estruturar uma equipa de staff 

do PCEG 

Criar uma equipa de staff 

na sua maioria caminheiros 

Realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntários 

[04] Envolver os 

dirigentes na ação do 

Núcleo 

[04.01] Envolver os dirigentes 

como coconstrutores da ação do 

núcleo 

Dotar o PCEG de condições para 

duas salas de formação e apoio 

à formação 

Reorganizar espaços Realizado 

[05] Desenvolver 

estratégias de apoio à 

Formação 

[05.02] Criar e dotar espaços 

físicos com condições para 

formação 

Adquirir material didático e 

informático de apoio à formação 

no PCEG 

Adquirir material Parcialmente realizado 

[05.03] Desenvolver e criar um 

plano de oferta formativa sobre 

várias áreas para os dirigentes 

 
 

Desenvolver e criar um plano 

formativo para o PCEG em 

parceria com a secretaria dos 

adultos 

Apoiar a secretaria para os 

adultos na criação da oferta 

formativa 

Realizado. (“Grão a Grão”) 

Criar momentos formativos para 

as equipas de gestão do PCEG 

Realizar momentos de 

formação 

Em Realização 

[06] Promover e valorizar 

a ação educativa dos 

dirigentes 

[06.01] Desenvolver planos de 

comunicação 

Desenvolver um plano de 

comunicação para o PCEG 

Materializar e colocar em 

prática um plano de 

comunicação 

Não realizado 

Desenvolver um novo site para o 

PCEG 

Colocar on-line novo site do 

PCEG 

Não realizado 
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# Secretaria para o Ambiente | Avaliação (cont.) 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Indicador de desempenho Avaliação  

Serviço 

[11] Promover e Incentivar 

o Serviço como 

componente vital da ação 

[11.01] Promover ações de 

voluntariado jovem 

Dinamizar ações de voluntariado no 

PCEG 

Criar momentos de 

voluntariado 

Em Realização 

[11.02] Desenvolver parcerias de 

voluntariado com diversas 

entidades 

Potenciar as parcerias com a Magna, 

os Paços do Duques, o museu 

Alberto Sampaio, o Laboratório da 

paisagem, a TuriPenha, a Irmandade 

da Nossa Sra. da Penha e Irmandade 

da Nossa Sra. da Oliveira 

Renovar e ajustar 

protocolos às necessidades 

dos escuteiros 

Realizado 

[12] Desenvolver e 

qualificar uma oferta 

pedagógica e formativa no 

PCEG 

[12.01] Criar e desenvolver 

oferta pedagógico para o PCEG 

Desenvolver ofertas pedagógicas no 

PCEG 

Criar um plano autónomo 

de oferta pedagógica 

Em Realização. 

Criar parcerias de ofertas 

pedagógicas para o PCEG 

Protocolar com instituições 

externas ao CNE 

Em Realização 

Arrancar com o observatório de aves 

no PCEG 

Inaugurar o observatório Não realizado 

Ambiente 

[13] Dinamizar ações de 

proteção da natureza 

[13.01] Desenvolver projetos de 

reciclagem 

Desenvolver no PCEG um projeto de 

reciclagem individual 

Criar jogo/dinâmica de 

reciclagem regular 

Realizado 

[14] Aprofundar a 

consciência e cultura da 

sustentabilidade ambiental 

[14.03] Criar programa 

educacional para o CEIA 

Criar e desenvolver programas de 

educação ambiental para o CEIA 

Criar programa Não realizado 

[15] Assumir as atividades 

escutistas na natureza 

como fundamentais na 

vivência do método 

[15.01] Promover o 

acampamento escutista 

Incentivar e promover o 

acampamento no PCEG 

Criar incentivo e divulgar Realizado 

Acolher no PCEG várias atividades da 

secretaria pedagógica como JANGAL, 

KIMBALL, ALFONSUS 

Acolher as atividades Realizado 
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# Secretaria Administrativa | Sara Ribeiro 

O maior desafio encontrado no decorrer da ação desta secretaria foi o envolvimento e integração de novas sementes, na equipa de trabalho 

para a gestão administrativa, no entanto, foi sempre possível contar com a colaboração de caminheiros, candidatos a dirigentes e dirigentes, em 

vários momentos determinantes da nossa ação.  
Ainda resultante das alterações de secretarias na equipa da Junta de Núcleo, a secretaria administrativa acumulou a responsabilidade sobre 

a comunicação do núcleo e das suas atividades e ações, ou seja, a equipa administrativa tornou-se também comunicativa.  

Assumimos a comunicação do grupo e da página da Junta de Núcleo, na rede social - facebook, com uma atualização, uma dinâmica e partilha 

constante de informações pertinentes, sobretudo de atividades e oportunidades educativas, sensibilizando e motivando os escuteiros para a 

participação. Divulgamos através de imagem e vídeo e cobrimos fotograficamente várias atividades, transversais às várias secretarias, desde o Grão 

a Grão; o Kimball; o Dia do Núcleo; os Festivais Regionais; entre outras, o que exigiu grande disponibilidade e compromisso das pessoas desta 

equipa e de outras pessoas que pontualmente se juntaram a nós.  

Relativamente aos processos administrativos foram registados alguns pontos positivos, nomeadamente, a atualização constante dos 

contactos dos agrupamentos (8 agrupamentos adotaram o e-mail institucional, neste momento 35 de 54 agrupamentos possuem e-mail 

institucional) e dos chefes de agrupamento (6 agrupamentos mudaram de direção e atualizaram-se contactos). As inscrições nas atividades foram 

promovidas via formulário online. Os censos foram todos entregues em tempo útil, contudo 7 agrupamentos entregaram no último dia e 

relativamente à análise, apenas consideramos 8 agrupamentos exemplo de eficiência neste processo; embora se tenha realizado a sessão de 

esclarecimento sobre o SIIE/ Censos. Cerca de 19 agrupamentos de 54, entregaram o seu plano e orçamento e apenas 5 desses entregaram o 

relatório de contas. Ainda há um longo caminho a percorrer com os agrupamentos no sentido do sucesso da gestão administrativa, mas não 

caminhamos sós e juntos é possível fazer ainda melhor. 
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# Secretaria Administrativa | Avaliação 

 

Eixo 
Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 

Indicador de 
desempenho 

Avaliação 

 
Jovens 

(01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens 

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do núcleo 

Envolver jovens na equipa 
administrativa, na comunicação 
e na imagem 

Construir equipa com 
jovens 

Realizado. 

[03] Promover a inclusão 
nos agrupamentos; 

[03.01] Criar parcerias de 
comunicação com as unidades 
locais 

Estruturar uma equipa de 
representantes de comunicação 
nos agrupamentos 

Reunir com representantes 
dos agrupamentos 

Não Realizado 

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

Elaborar documento Não Realizado 

Criar lista de contactos por 
tipologia 

Organizar documento Realizado 

 
Voluntários 

[04] Envolver os dirigentes 
na ação do núcleo 

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

Constituir equipa para gestão 
administrativa 

Envolver e integrar 4 
secretários de 
agrupamento 

Realizado 

[06] Promover e valorizar a 
ação educativa dos 
dirigentes 

[06.01] Desenvolver planos de 
comunicação 

Desenvolver plano de 
comunicação para cada 
secretaria em parceria com as 
mesmas 

Apoiar cada secretaria a 
desenvolver o plano de 
comunicação da mesma 

Realizado 

Desenvolver um plano de 
comunicação para a JNG 

Materializar e colocar em 
prática um plano de 
comunicação 

Em Realização 

Comunidade 

[08] Estabelecer uma 
estratégia de expansão, 
crescimento e qualidade 
para o Núcleo 

[08.02] Promover o movimento 
escutista na comunidade 

Recuperar a edição regular do 
Indaba 

Publicação mensal Não Realizado 

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

Publicação Quadrimestral Não Realizado 

Criar parcerias de comunicação 
com imprensa local 

Criar contacto e relação Realizado 

Criar programa audio digital 
"Podcast" 

Publicação de pelo menos 
um programa mensal 

Não Realizado 
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# Secretaria Administrativa | Avaliação (cont.) 

 

 

 

Eixo 
Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 

Indicador de 
desempenho 

Avaliação 

Serviço 

[10] Melhorar e simplificar 
os procedimentos de 
gestão administrativa e 
financeira 

[10.04] Prestar apoio aos 
agrupamentos nos processos 
administrativos 

Incentivar à utilização do e-mail 
institucional dos agrupamentos 

Todos os agrupamentos 
com e-mail institucional 
ativo 

Realizado 

Atualizar os contactos dos 
agrupamentos 

Todos os agrupamentos 
com contactos atualizados 

Realizado 

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

50% das atividades com 
formulário online 

Realizado 

Prestar apoio aos agrupamentos 
na operação Censos 

Todos os censos entregues 
em tempo útil 

Realizado 

Realizar sessão de 
esclarecimento de dúvidas SIIE/ 
Censos 

Realizar pelo menos uma 
ação 

Realizado 

Análise dos censos por 
agrupamento 

Realizar relatório Realizado 

Organizar e catalogar o arquivo 
histórico do núcleo 

Catalogar pelo menos 30% 
do arquivo histórico do 
núcleo 

Em Realização 

Promover a entrega dos planos e 
relatórios dos agrupamentos 

50% dos agrupamentos 
entregue os documentos 

Realizado. 
(Não chega a 50%) 

Encontro de análise e partilha de 
planos e relatórios de 
agrupamento 

Realizar pelo menos 2 
encontros 

Realizado 

Otimizar a gestão dos processos 
administrativos do núcleo 

Publicação de OSNuc; 
Atualização do SIIE; 
Realização de Inventário 

Realizado 
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# Secretaria Financeira | José Costa 

Face à alteração do calendário do ano escutista para as regiões, junta central e dos núcleos, o presente relatório apenas reflete o exercício 

financeiro entre 1 de janeiro a 30 de setembro de 2018. 

Conforme nos propusemos no plano anual foram já implementados alguns processos ali elencados, tal como a seguir discriminado: 

➢ Equipa de Staff de apoio às diversas áreas desta secretaria criada com sucesso; 

➢ Método de transferência bancária implementado para os movimentos financeiros entre agrupamentos e fornecedores; 

➢ Candidaturas executadas aos apoios e fundos do estado; 

➢ Campanha do calendário escutista promovida com forte empenho, com incentivos, designadamente com a atribuição aos 

agrupamentos de três prémios; 

➢ Inventários regulares procedidos e não anuais como era norma; 

➢ Vendas do PCEG informatizadas com a instalação do programa de faturação; 

➢ Estruturas melhoradas no DMF, designadamente, no que concerne à melhoria dos expositores; 

➢ Novos produtos no DMF de forma a melhor servir os nossos associados; 

➢ Relação preço-qualidade promovida de forma onerar o menos possível os nossos escuteiros; 

➢ Fundos de apoio atribuídos pela Câmara Municipal de Guimarães o valor de €. 25.000,00. 

  

 

Notas finais: 

 

1. Conforme é referido no início, na apresentação das contas há um desvio em virtude do 

presente relatório corresponder apenas a 9 meses de exercício. 
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# Secretaria Financeira | Avaliação 

 

  

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação 

 
Jovens 

[01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens 

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do núcleo 

Envolver jovens na equipa 
financeira 

Construir equipa com 
jovens 

Realizado 

 
Voluntários 

[04] Envolver os dirigentes 
na ação do Núcleo 

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

Constituir equipa de apoio às 
várias tarefas a executar 

Envolver e integrar 
Financeiros 

Realizado 

Serviço 

[10] Melhorar e simplificar 
os procedimentos de 
gestão administrativa e        
financeira 

[10.02] Promover uma 
consciencialização da boa gestão 
financeira nos agrupamentos 

Analisar os relatórios de contas 
comparando-os com o 
orçamentado 

Elaborar relatório Não Realizado 

[10.03] Garantir a boa gestão 
dos bens financeiros do núcleo 

Promover as candidaturas de 
apoio financeiro a fundos 
escutistas e estatais 

Elaborar candidaturas Realizado 

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

Montar sistema 
informatizado 

Realizado 

Proceder à inventariação com 
regularidade 

Elaborar inventários pelo 
menos trimestrais 

Realizado 

Criar e dinamizar plataforma de 
vendas online 

Criar sistema de vendas 
online 

Não Realizado 
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# Chefia de Núcleo Adjunto/ Adultos | Sérgio Lemos 

 

O ano de 2018 foi um ano em que muitos dos trabalhos que foram feitos durante os últimos anos deram os seus frutos e novos projetos foram lançados. 

Destacamos aqui o acompanhamento na ajuda aos agrupamentos sobre os processos formativos, onde foram ainda esclarecidas muitas dúvidas. Foi ainda o 

ano em que consolidamos a dinâmica dos encontros de tutores locais, para esclarecimento de dúvidas e permitir assim termos um maior contato e 

acompanhamento com os tutores.  

Esta secretaria também lançou o projeto formativo “Grão a Grão”, como oferta formativa para o PCEG, onde muitos dos dirigentes e candidatos a dirigente 

passaram por várias ações de formação para pequenos grupos que foram acontecendo ao longo dos meses e assim aproveitar estes “Grãos” que foram lançados. 

Também 2 dirigentes foram convidados a frequentar o CAF (Curso de Animadores de Formação), desejamos assim que terminem o curso com 

aproveitamento, para que possam assim, enriquecer a equipa de formadores do nosso Núcleo. 

Era intenção desta chefia de núcleo adjunto realizar em junho um INDABA de Núcleo sobre técnica 

escutista, para dirigentes e aspirantes/noviços a dirigente, mas devido às poucas inscrições recebidas, 

não foram suficientes para podermos realizar esta atividade, tendo em conta também a dinâmica que 

estava preparada e os recursos humanos envolvidos. Entendemos assim, adiar e realizar numa outra 

altura, uma vez que a atividade estava já pensada e estruturada, pronta a colocar em prática. 

O agrupamento de Abação, que estava suspenso, após o ano de 2016 em que se submeteram a um 

ano de formação promovida por esta secretaria, iniciaram em 2017 o PIF (Percurso Inicial de Formação) 

com o acompanhamento do agrupamento 200 de Polvoreira que prontamente os acolheram, terminaram 

também mais esta etapa. Etapa esta, que foi o culminar deste sólido projeto de formação no sentido de 

reerguer e reabrir este agrupamento para que possam agora concretizar a missão de acolher e educar 

crianças e jovens à Luz do Evangelho de Jesus Cristo seguindo o ideal de B.P. 

  



Relatório e Contas 2018 |  30 

 

# Chefia de Núcleo Adjunto/ Adultos | Avaliação 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação  

 
 

Jovens 

[02] Desenvolver 
ferramentas de apoio à 
aplicação do método 
escutista 

[02.02] - Realizar encontros 
formativos e de partilha entre 
dirigentes 

Realização de um encontro 
formativo na área da técnica 
escutista para equipas de 
animação 

Realizar um INDABA de 
Núcleo 

Não Realizado. 
(Falta de inscrições) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntários 

[04] Envolver os dirigentes 
na ação do Núcleo 

[04.01] - Envolver os dirigentes 
como coconstrutores da ação no 
Núcleo 

Reforçar e ampliar a equipa dos 
formadores 

Aumentar a equipa Realizado. 
(2 dirigentes) 

[04.03] - Enriquecer o percurso 
dos candidatos a dirigente em 
projetos de Núcleo 

Em parceria com todas as 
secretarias, propor aos 
candidatos a dirigente, desafios 
em ações do Núcleo na fase do 
enriquecimento do PIF 

Proporcionar a candidatos a 
dirigente, integrarem 
equipas de ação para as 
atividades de Núcleo 

Realizado. 

[05] Desenvolver 
estratégias de apoio à 
formação 

[05.01] - Acompanhar os 
candidatos a dirigente ao longo 
do seu PIF 

Apoiar a ação dos tutores locais Realizar 
quadrimestralmente um 
encontro de tutores para 
partilha de dificuldades e 
experiências 

Realizado. 

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

Receber as inscrições dos 
candidatos a dirigente, 
inscrevê-los e enviar as 
respetivas fichas de 
inscrição para secretaria 
regional para a formação 

Realizado. 
 

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

Realizar uma reunião no 
agrupamento antes das 
investiduras 

Realizado. 
(Ver quadro 1.2.) 
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# Chefia de Núcleo Adjunto/ Adultos | Avaliação (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação  

Voluntários 

[05] Desenvolver 
estratégias de apoio à 
formação 

[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 

Criar um plano formativo 
que abranja 9 áreas de ação 
dos nossos dirigentes 

Realizado. 
(“GRÃO A GRÃO”) 

 
Serviço 

[12] Desenvolver e 
qualificar uma oferta 
pedagógica e formativa no 
PCEG 

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

Implementar uma oferta 
formativa a realizar no PCEG 

Realizar as 9 ações de 
formação 

Realizado. 
(7 ações de 9). 
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# Chefia de Núcleo Adjunto/ Adultos | Investiduras 

No ano de 2018, tentamos perceber, através das visitas de preparação das investiduras, como correu o processo de formação dos candidatos a 

dirigentes e o acompanhamento dos tutores. Também preparamos da melhor forma, em conjunto com o chefe de agrupamento, assistente e candidato a 

dirigente, o dia da investidura. Assim, assumiram a missão de educar crianças e jovens os seguintes elementos:      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Data Agrupamento Nome Quem investiu Formadores presentes 

03-02 2018 546 – Selho S. Jorge Maria Manuela Gomes Ferreira 
Ernesto 

Machado 
Sérgio Lemos e Francisco Matos 

04-03-2018 456 – Silvares Patrícia Alexandra Abreu Faria 
Ernesto 

Machado 
Sérgio Lemos 

05-05-2018 663 – Moreira de Cónegos 
Ana Rute Silva Martins 

Flávio Alexandre Silva Cunha 
Sérgio  
Lemos 

Francisco Matos 

13-05-2018 331 – S. Dâmaso 
Marco André da Silva Veloso 

Rui Pedro Matos Ferreira 
Tiago Jorge Moreira Lourenço 

Ernesto 
Machado 

Francisco Matos 

02-06-2018 279 – S. Miguel Vizela 
José Miguel Polery Azevedo 

Vasco Oliveira Ribeiro 
Ernesto 

Machado 
Sérgio Lemos e Francisco Matos 

03-06-2018 200 – Polvoreira 

Ana Carina Sousa Ferreira 
Carla Sofia Guimarães da Costa Abreu 

José Paulo Teixeira de Araújo 
Tiago Manuel Martins Araújo 

Ernesto 
Machado 

 
 

Sérgio Lemos e Francisco Matos 

23-06-2018 1130 – Briteiros S. Salvador Carlos Manuel Antunes da Costa 
Ernesto 

Machado 
Sérgio Lemos e Francisco Matos 

21-07-2018 316 – Sande S. Martinho 
Natalina Manuela Marques Leite de Carvalho 

Nuno Miguel Fernandes Mendes 
Ernesto 

Machado 
Sérgio Lemos 

16-09-2018 830 – Briteiros Sto. Estevão Maria Isabel Macedo Freitas 
Ernesto 

Machado 
Sérgio Lemos e Miguel Araújo 
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Campanhas solidárias   6 135,53 €       

Agrupamento 885 – Pencelo   3 623,73 €       

Agrupamento 935 – Donim   6 571,07 €       

Agrupamento 1091 - S. Cosme   2 046,38 €       

Total 18 376,71 €     

Saldos à guarda do Núcleo

Saldos Bancários 31/12/2017 30/09/2018 TOTAL

CGD 5 913,45 €       Fechada

BIC 74 138,27 €     78 029,98 €     

Fundo de Maneio 700,00 €           1 050,00 €       

Divida -  €                 -  €                 

TOTAIS 80 751,72 €     79 079,98 €     1 671,74 €-       

Mercadoria DMF 68 670,24 €     87 038,68 €     18 368,44 €     

Saldo do exercicio 2018 (até final de Setembro) 16 696,70 €     
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Consideramos que este ano escutista, no global foi muito positivo, ainda que 

o espaço para a nossa ação tenha sido encurtado de 15 para 9 meses, mesmo tendo 

passado por mudanças que nos foram externas, como a alteração regulamentar e 

acumulando a alteração interna na estrutura da equipa, o importante foi a 

preparação da terra e as sementes lançadas.  

Com a bênção de Maria e inspirados a Viver ao seu jeito, acreditamos nos 

gestos de Esperança, que semeamos, mas também colhemos. Os nossos 

agrupamentos, as nossas crianças e jovens, os nossos voluntários, a nossa 

comunidade continuam a definir e a ser as nossas prioridades. 

O desafio continua a ser grande, assim como a nossa Esperança de que é 

possível, juntos, Semear o Futuro! 

 

Contamos com Todos para,  

#SerSementes 

#Transforma_TE! 
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