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

Pe. Tolentino Mendonça 

Dirigentes e Escuteiros 

A semente que lançamos à terra nasceu, desenvolveu-se e depois de muito cuidar começará a dar os seus frutos.  

Foi com esta convicção que iniciamos o último ano do projeto sementes. Tínhamos como grande objetivo consolidarmos a nossa ação, concluir e avaliar alguns 

dos nossos projetos, traçando assim novas pistas e novos rumos. 

O ano escutista de 2019/2020 iniciou-se com o acolhimento no nosso núcleo da abertura regional do ano escutista, constituindo-se como das maiores atividades 

realizadas, estando nós muito longe de imaginar o que nos iria acontecer por força da crise pandémica que assolou o mundo.   

O relatório que apresentamos é o possível, certamente não é o que gostaríamos, mas acreditamos ter estado à altura das nossas responsabilidades, decidindo 

sempre em total comunhão com os nossos chefes de agrupamento e em prol da saúde e do bem-estar das nossas crianças e jovens.  

Renovamos ainda assim a nossa vontade em fazer mais e melhor pelos nossos #jovens; #Voluntários; #Comunidade; #Ambiente, estando ao #Serviço de toda a 

comunidade.  

Sempre Alerta para Servir 

#SerSementes 
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# Chefia de Núcleo | Ernesto Machado 
 

Caros Dirigentes e Escuteiros 

O ano escutista 2019/2020 prometia ser um ano com muitas atividades escutistas, desde logo pelo acolhimento da maior atividade escutista realizada a nível 

regional, a ARAE - Abertura Regional do Ano Escutista que se realizou no nosso núcleo no dia 13 de outubro. Este dia foi também o culminar das comemorações 

dos 95 anos do nosso núcleo. Neste dia, apesar da chuva demonstramos toda a nossa força e capacidade organizativa, o pavilhão multiusos ficou repleto de 

Escuteiros, foram mais de 8.000 escuteiros que jogaram, festejaram e celebraram com Alegria e em Festa. Para além dos escuteiros e dirigentes, tivemos a presença 

do nosso chefe nacional, Ivo Faria, do chefe regional, Hugo Cunha, de todos os chefes de núcleo da região de braga e de muitos outros órgãos de núcleo, regionais 

e nacionais. Também contamos com a presença do Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, bem como, a Vereadora da Ação 

Social, Dra. Paula Oliveira. Esta foi cerimónia presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Nuno Almeida que na sua homilia interpelou os escuteiros a serem atentos aos 

outros e construtores de paz, seguindo o modelo da Rainha Santa Isabel.  

Mas esta cerimónia fica marcada pelo reconhecimento a um dos nossos maiores dirigentes, Homem, Pai, Marido e Escuteiro que marcou gerações de jovens e 

adultos no Núcleo, na Região e a nível Nacional pelos vários cargos e responsabilidades que foi assumindo. Atribuição do Colar Nuno Alvares ao Chefe José Manuel 

Fernandes Antunes para além de ser um reconhecimento inteiramente justo era uma divida de gratidão que todos tínhamos para co ele, por isso este foi o ponto 

alto deste dia de festa. Pessoalmente senti-me muito feliz e honrado por ter proposto ao chefe nacional a mais alta condecoração nacional que se pode atribuir 

ao um dirigente, sendo que apenas dei voz a muitos escuteiros e dirigentes, particularmente os que fizeram parte das suas equipas no núcleo e em muitos outros 

projetos escutistas. Obrigado Chefe José Manuel Fernandes Antunes.   

Este foi o ano em que tudo se alterou muito rapidamente, a pandemia do COVID-19 alterou todos os nossos projetos, obrigando-nos a suspender as atividades 

escutistas. Antes disso, ainda tivemos oportunidade de celebrar a Luz da paz de Belém na Igreja de Santa Marinha da Costa, agradecendo uma vez mais ao 

agrupamento 199 da Costa todo apoio e colaboração na realização da cerimónia.  
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# Chefia de Núcleo | Ernesto Machado (cont) 

 

Por força desta circunstância todos fomos obrigados a repensar e a restruturar muitas das nossas ações. Os agrupamentos que estando em ano de comemorações 

e que foram obrigados a reinventar esses momentos, não deixando de os celebrar. O núcleo que se viu obrigado a cancelar as suas atividades, como sendo, 

encontro de guias, o torneio de técnica escutista - Kimball, o Petrus – atividade tão ambicionada pelos nossos pioneiros. Este seria também o ano em que iriamos 

aprofundar a dinâmica das novas zonas, tempo de promover uma maior partilha e formação entre os chefes de agrupamento e chefes de unidade, infelizmente 

tudo isto teve de ser adiado para o próximo ano escutista. Para além disso tivemos também de adiar as eleições para a junta de núcleo, bem como, os conselhos 

de núcleo. 

Apesar disso, fomos capazes de nos reinventar, fomos capazes de dizer Sim, quando fomos chamados a Servir as nossas comunidades com ajuda aos que mais 

precisaram do nosso apoio. Gostaria de destacar o excelente trabalho desenvolvido pelo projeto da Junta Central, Escutismos em Casa, que apesar de não ser o 

ideal, foi uma forma criativa de estarmos ligados, de referir o 1º ACANTONAC, entre outras diversas atividades realizadas.   

Fiquei de coração cheio ao ouvir muitos e muitos relatos de escuteiros e dirigentes que participaram no apoio às populações, na entrega de alimentação, de 

medicamentos, na organização dos espaços, na sempre pronta presença na organização e transmissão de muitas eucaristias, foi um tempo de muita entrega e de 

muito serviço, sem nunca esquecer as inúmeras reuniões e atividades realizadas on-line, com muita e muita criatividade, tornando o método escutista mais 

próximo das famílias. Mas permitam-me que destaque a colaboração de alguns dos nossos escuteiros e dirigentes e também um elemento da FNA da Costa. Estes 

participaram ativa e empenhadamente no projeto de apoio às pessoas em situação de sem abrigo, projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Guimarães em 

colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Guimarães. Este apoio consistiu em levar as refeições do jantar, 3 dias por semana e ao domingo, 

durante 6 meses. Foi um trabalho muito meritório e que revelou o que temos de melhor para dar aos outros, o nosso tempo e a nossa alegria. Bravo, Bravíssimo, 

para Todos! 
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# Chefia de Núcleo | Ernesto Machado (cont) 

 

Este foi o ano em que terminamos o mandato desta junta de núcleo, tempo de avaliação e de agradecimentos. Foram 3 anos intensos com muitas e grandes 

atividades que marcaram a história deste núcleo. Destaco naturalmente o nosso XIII Acanuc, a consolidação do Torneio de Técnica Escutista – Kimball, a realização 

do 18º fórum de jovens do núcleo, afirmação do projeto Grão a Grão, que neste tempo também se reinventou e realizou o Grão a Grão em Casa, o nosso Cenáculo 

que atingiu a maior idade e também o projeto das férias de campo que se afirmou. Ao nível das infraestruturas os melhoramentos no Penha Centro Escutista, 

sendo cada vez mais um Centro de Excelência, aquisição de uma carrinha, essencial às atuais necessidades do núcleo.  Mas naturalmente que a pandemia fez com 

que não conseguíssemos terminar o projeto que tínhamos planeado. 

Naturalmente que gostaria de deixar um forte abraço de admiração e reconhecimento para todos os que acompanharam este projeto Sementes, ao Sérgio Lemos, 

ao João Fernandes, à Sara Ribeiro, à Silvina Oliveira, ao José Costa e também ao Vítor Coelho. O meu reconhecimento também ao nosso secretário executivo pela 

sua capacidade de abnegação e despreendimento, oferecendo muito do seu tempo pessoal ao serviço do CNE. Em cada um de vós tenho um amigo e estou-vos 

muito grato por tudo que fizeram e fazem pelo escutismo em particular pelo Núcleo de Guimarães.  
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# Chefia de Núcleo | Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação descritiva 

Jovens 
[03] Promover a inclusão 
nos agrupamentos 

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

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

 
Pelo menos 5 partilhas; 

 
Não Realizado 

Voluntários 

[04] Envolver os 
dirigentes na ação do 
Núcleo 

[04.02] Promover momentos 
de auscultação dos dirigentes 

Dinamizar conselhos 
consultivos; 

 
Realizar pelo menos 3 
conselhos consultivos; 

 
Realização de 1 conselho 
presencial e 1 on-line 
 

 
Comunidade 
 
 

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

 
 
 
 
 
08.02 – Promover o 
movimento escutista na 
comunidade 

Representar o núcleo no 
conselho municipal da 
juventude 

 
Anual 

 
Participação em 2 reuniões 

 
Representar o núcleo no 
conselho de segurança 
municipal da proteção civil 
 

 
Anual 

 
Participação em 8 reuniões de 
Proteção Civil no âmbito da 
Pandemia do Covid - 19 

Representar o núcleo nos 
diversos órgãos do CNE 

Anual 
Participar nas Reuniões 

Representar o núcleo 
externamente Anual 

05/12/2019 – Dia do 
Voluntariado CCVF 
 

Representar o núcleo na 
pastoral juvenil arciprestal 

Anual 
Não se realizaram 

Ambiente 

[14] Aprofundar a 
consciência e cultura da 
sustentabilidade 
ambiental 

14.02 – Dinamizar ações 
coletivas no âmbito da 
proteção da natureza 

Acompanhar e promover a 
participação dos 
agrupamentos nas Brigadas 
Verdes 

Anual 

Participação no Conselho 
Consultivo Estrutura de 
Missão – Capital Verde 
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# Chefia de Núcleo | Representações - Agrupamentos 
Data Agrupamento Momento/Motivo 

05/10/2019 322 – Urgezes 50º Aniversário – Abertura Comemorações 

06/10/2019 936 – Calvos Tomada de Posse do Chefe de Agrupamento – Jorge Freitas 

06/10/2019 702 – Mesão Frio Tomada de Posse do Chefe de Agrupamento – Cláudia Cerqueira 

12/10/2019 546 – Mesão Frio Tomada de Posse do Chefe de Agrupamento – Marisa Abreu 

12/10/2019 456 – Silvares Tomada de Posse do Chefe de Agrupamento – Porfírio Faria 

16/11/2019 702 – Mesão Frio 40º Aniversário – Abertura Comemorações 

30/11/2019 Plataforma Madre Teresa Comemoração 1º Aniversário inauguração da Sede 

07/12/2019 886 – Serzedo Ceia de Natal 

07/12/2019 331 – S. Dâmaso Ceia de Natal 

08/12/2019 28 – S. Torcato 72º Aniversário 

14/12/2019 884 – Nespereira Ceia de Natal 

14/12/2019 1043 – S. João de Vizela Ceia de Natal 

14/12/2019 307 – Ponte Ceia de Natal 

14/12/2019 936 – Calvos Ceia de Natal 

14/12/2019 546 – Pevidém Ceia de Natal 

21/12/2019 662 – Sande Vila Nova Ceia de Natal 

21/12/2019 532 – Mascotelos Ceia de Natal 

04/01/2020 87 – Barco Tomada de Posse do Chefe de Agrupamento – Ricardo Alves 

05/01/2020 307 – Ponte Concurso de Reisadas 

11/01/2020 200 – Polvoreira 30º Ceia de Reis 

02/02/2020 145 – Azurém 60º Aniversário – Abertura Comemorações 
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# Chefia de Núcleo | Representações – Região /Nacional 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

# Chefia de Núcleo | Representações – Religiosas e Civis 
 

 

Data Entidade Momento/Motivo 

14/10/2019 Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira Participação na Homenagem ao Monsenhor José Maria Lima de Carvalho 

15/08/2020 Irmandade da Senhora da Oliveira Participação na Eucaristia da Festa da Senhora da Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Região / Nacional Momento/Motivo 

12/10/2019 Região de Braga Reunião Plenária Junta Regional 

13/10/2019 Região de Braga Abertura do Ano Escutista – Núcleo de Guimarães 

08 a 10/11/2019 Junta Central Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento 

18/12/2019 Região de Braga Luz da Paz de Belém – Núcleo de Vila Verde – Santuário da Senhora do Alívio  

11/01/2020 Região de Braga Conselho Regional Plenário 
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# Chefia de Núcleo | Representações – Religiosas e Civis (cont) 
 

 

Data Entidade Momento/Motivo 

12/10/2019 Associação Because I Care Apresentação Pública de Associação Because I Care que tem como finalidade apoiar os cuidadores informais  

15/10/2019 Conselho Municipal da Juventude Participação na reunião plenária do Conselho Municipal da Juventude 

29/10/2019 
Estrutura de Missão – Guimarães 
Capital Verde 

Conselho Consultivo - Estrutura de Missão para o Desenvolvimento Sustentável 

26/11/2019 Conselho Municipal da Juventude Participação na reunião plenária do Conselho Municipal da Juventude 

05/12/2019 Dia Internacional do Voluntario 
Participação na Gala de reconhecimento aos Voluntários – Centro Cultural Vila Flor  
Nesta gala foram reconhecidos 2 dirigentes do CNE – Paulo Natividade e Joaquim Mendes (Pyetra) 

17/12/2019 Associação Curtir Ciência Participação nas Comemorações do 4º Aniversário  

03/01/2020 
Associação Académica da 

Universidade do Minho 

Sessão Solene de Tomada de Posse dos Órgão da Associação de Estudantes da Universidade do Minho, em particular do seu 

Presidente, Candidato a Dirigente Rui Oliveira - Agrupamento 455 de Vermil 

10/03/2020 

Proteção Civil Municipal  
  

Reuniões da Comissão Municipal da Proteção Civil de Guimarães no âmbito da Pandemia COVID 19 
 

25/03/2020 

27/03/2020 

06/04/2020 

22/04/2020 

04/05/2020 

03/07/2020 

04/09/2020 
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# Assistente de Núcleo | Padre Samuel Vilas Boas 
 

No último ano do Triénio, como Semente de Trigo, a Assistência teve como missão 

acompanhar a vida desta equipa de Núcleo e de ser parte na promoção da identidade 

eclesial. 

O modelo de vida apontado para o ano escutista foi Santa Isabel de Portugal, com as 

virtudes heroicas de rainha. Colocámos a mística e a simbologia deste modelo de vida na 

Abertura Regional e na celebração da Luz da Paz de Belém (LPB). O valor escolhido foi 

«Servir».  

Promovemos uma manhã de Encontro Anual de Assistentes dos Agrupamentos de Núcleo 

para a partilha e a formação escutista, capacitando os assistentes na sua missão. 

Promovemos ainda uma unidade formativa sobre a Eucaristia e a Celebração da Palavra, 

no projeto «grão-a-grão» e um conjunto de subsídios na área espiritual e eclesial para os 

Agrupamentos. Promovemos também a recitação do Terço, na celebração do Dia de 

Núcleo (97 anos), via on-line, na igreja da Oliveira. Fizemos parte da Equipa iniciadora do 

«Petrus» para Pioneiros e que a Pandemia COVID´19 trouxe constrangimentos para a sua 

realização.  

De forma particular, lembrámos a todos que a nossa Arquidiocese de Braga viveu o ano 

pastoral sob o lema: «Sair em missão e Semear Esperança», e em sintonia com os desafios 

da Arquidiocese, no âmbito da Pastoral de Jovens, lembrámos a vinda das Jornadas 

Mundiais da Juventude de 2023. 

No final deste mandato e também da Assistência de Núcleo agradeço a Deus a missão abnegada de todos os dirigentes!   
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# Assistência de Núcleo | Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação descritiva 

Jovens 
[01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens  

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do Núcleo; 

Envolver os escuteiros no 
sentido de 
Louvor e Gratidão 

Equipa e 4 escuteiros.  
Peregrinação  

Realizado  
Não realizada 

Voluntários 
[04] Envolver os 
dirigentes na ação do 
Núcleo 

[04.01] Dinamizar encontro 
formação para Assistentes 

Dinamizar encontro formação 
para Assistentes 

15 Participantes  Realizado 

Comunidade 
 

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

[07.01] - Promover a reflexão 
sobre a organização local das 
Zonas; 

Fazer sentir o modelo 
orgânico em ligação com 
Paróquias e Arciprestado 

Participar nas reuniões da 
Equipa de Núcleo 

Realizado  

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

[08.01] - Melhorar a aplicação 
do método; 

Contribuir para o 
enriquecimento dos projetos 
educativos do Núcleo 

Participar LPB e Petrus Realizado parcialmente 

Serviço 

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

[10.01] - Promover e 
desenvolver ações formativas 
para os agrupamentos; 

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

Elaborar subsídio na área 
espiritual e eclesial  

Realizado 

Ambiente 

[14] Aprofundar a 
consciência e cultura da 
sustentabilidade 
ambiental 

[14.03] - Criar programa 
educacional para o CEIA; 

Promover a consciencialização 
da natureza como criação de 
Deus 

Acompanhar as reuniões.  Realizado parcialmente 
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# Secretário Pedagógico | João Miguel Fernandes 
Eis que chegamos ao último Relatório deste triénio, e desde o primeiro até ao último minuto, 

a nossa preocupação maior, sempre foi que a nossa ação possibilitasse um espaço seguro de 

crescimento e aprendizagem aos nossos escuteiros. Foi sempre a pensar nos lobitos, 

exploradores, pioneiros e caminheiros do Núcleo de Guimarães que preparámos atividades e 

apoiámos os nossos irmãos dirigentes, para que fizessem acontecer escutismo, onde este é 

verdadeiramente transformador, nas nossas patrulhas e unidades. 

Naturalmente, correspondendo ao final do mandato, era expectável que este ano fosse um ano 

de consolidação e de conclusão de algumas dinâmicas. Infelizmente, a situação pandémica que 

continua a atingir o nosso planeta condicionou fortemente a nossa ação, dado que, para além 

de impossibilitar a realização de atividades como as Férias de Campo, levou a que muitas outras 

tivessem de ser repensadas para uma nova realidade. Assim, se explica que tenhamos tantas 

realizações parciais ao longo do ano, já que o modelo das atividades e os destinatários das 

mesmas, tiveram grande flexibilidade. 

Contudo, foi mantida uma cultura de encontro com os agrupamentos. Por isso, continuámos a 

apostar na descentralização das atividades do núcleo, em variadíssimos locais e a reunir com os agrupamentos e chefes de unidade. No que concerne às atividades, 

acolhemos a Abertura Regional, e considerando a chuva que se fez sentir em Guimarães, conseguimos, fazer o jogo acontecer, envolvendo cerca de 8000 

escuteiros. Cimentamos a realização da Luz da Paz de Belém, na Igreja de Santa Marinha da Costa, com uma cerimónia que valorizou o papel de cada um na 

partilha de uma luz que celebra a paz e a fraternidade. Valorizámos os nossos guias, com a realização do nosso Azimute, desta vez em 4 localidades (Urgeses, S. 

Cristóvão de Selho, Abação, Gondar) e demos voz aos nossos jovens através da realização do Cenáculo e do Fórum de Jovens, que fruto dos condicionamentos da 

pandemia se viu reduzido apenas aos Pioneiros e num formato online. Destacar ainda a realização do dia de Núcleo, que nos seus vários momentos, dinamização 

das redes sociais, Jogo e Cerimónia a partir da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, foi capaz de envolver todo o núcleo. Por fim, sobre a atividade para pioneiros, 

que após votação dos mesmos, designou-se Petrus, teve de ser realizada nos agrupamentos, por cada uma das equipas participantes. Mesmo assim, acreditámos 

que foi uma oportunidade que os nossos pioneiros tiveram para construir, a si, à sua equipa e à comunidade.  

Permitir-me-ão uma nota pessoal: o trabalho desenvolvido pelo Secretaria Pedagógica, envolveu muitos intervenientes, a todos os que ofereceram ao núcleo, a 

sua dedicação, esforço e trabalho, o meu reconhecimento. Acredito que graças a cada um deles, os nossos escuteiros foram felizes, e que contribuímos para que 

se tornem na sua melhor versão.  
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# Secretaria Pedagógica | Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação descritiva 

Jovens 

[01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens  

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do Núcleo; 

Inserir jovens em equipas do 
Núcleo 

Assegurar a presença de 
um jovem em cada 
secretaria 

Realizado 

[01.02] - Promover uma 
maior capacitação dos jovens; 

Envolver os pioneiros na 
realização da atividade 

Realizar atividade Realizado 

[01.03] - Realizar momentos 
de auscultação dos jovens; 

Apoiar e incentivar a 
realização do Projeto 
Cenáculo 

Realizar Encontro Realizado 

[01.03] - Realizar momentos 
de auscultação dos jovens; 

Realizar o Fórum de Jovens 
para Lobitos, Exploradores e 
Pioneiros 

Realizar Encontro Realizado Parcialmente 

[02] Desenvolver 
ferramentas de apoio à 
aplicação do Método 
Escutista 

[02.03] – Promover o papel 
do guia03) - Promover o 
papel do guia; 

Realizar Encontro de Guias do 
Núcleo [Azimute] 

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 2020 

Realizar Férias de Campo Não realizado 

Partilhar a ação da Plataforma 
Madre Teresa 

Realizar 3 partilhas Realizado Parcialmente 

Voluntários 
[04] Envolver os 
dirigentes na ação do 
Núcleo 

[04.01] - Envolver os 
dirigentes como 
coconstrutores do Núcleo; 

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

Inserir dirigentes nas 
atividades 

Realizado 

[04.02] - Promover 
momentos de auscultação 
dos dirigentes; 

Potenciar parcerias 
interagrupamentos 

Pelo menos 5 parcerias Realizado Parcialmente 

Comunidade 
 

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

[08.01] - Melhorar a aplicação 
do método; 

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

Pelo menos 8 reuniões Realizado Parcialmente 
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# Secretaria Pedagógica | Avaliação (cont) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação descritiva 

Comunidade 
 

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

[08.02] - Promover o 
movimento escutista na 
Comunidade; 

Descentralizar as atividades 
do Núcleo 

Pelo menos 3 atividades 
descentralizadas 

Realizado 

Realizar a Cerimónia de 
Núcleo da Luz da Paz de 
Belém 

Realizar Cerimónia Realizado 

Acolher a Abertura Regional 
do Ano Escutista 

Acolher a ARAE Realizado 

Realizar o Dia de Núcleo Celebrar o Aniversário Realizado 

Serviço 

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

[11.01] - Promover ações de 
voluntariado jovem; 

Dinamizar Banco de 
Voluntariado 
do Núcleo 

Participação de 40 
escuteiros 

Realizado Parcialmente 

[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 da Oliveira, 
Cercigui.  

Sempre que solicitado Realizado 

Ambiente 

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

[15.01] - Promover o 
acampamento escutista; 

Atividades pioneiros Realizar Atividade Realizado Parcialmente 

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

Realizar Atividade nos centros 
escutistas dos agrupamentos 

Realizar Atividade Não realizado 
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# Secretária para o Ambiente | Silvina Oliveira 
 

Num ano tão atípico como o que vivenciamos, a ação da secretaria do ambiente ficou muito limitada quando à sua consolidação d e final de mandato. Com a situação pandémica 

que estamos a viver a secretaria do ambiente, como agente ativa de saúde pública, tomou a difícil decisão de encerrar o centro escutista no nosso núcleo, reagendado, repensando 

e reinventado as iniciativas preparadas para este local. Foi o caso do Torneio de Técnica Escutista para Exploradores e Moços  que não podendo ser realizado da forma que estava 

previsto, foi desenvolvida uma ferramenta pedagógica, um jogo de tabuleiro, que está disponível para todos os agrupamentos do núcleo. A estreita colaboração com as diferentes 

entidades da comunidade permitiu-nos desenvolver algumas ações de proteção ambiental que enriqueceram a oferta pedagógica que temos no centro escutista e solidificou a nossa 

posição responsável neste que é um projeto comum – uma cidade mais verde.  

Deste triénio destacamos os esforços no melhoramento das infraestruturas no PCEG com a 

criação de abrigos, novos postos de água, local de arrumação para a madeira. Ainda no PCEG 

destaca-se o sistema de reservas detalhado que nos permitiu preparar atempadamente 

todas as visitas ao nosso centro. A proximidade e preocupação da equipa do PCEG para bem 

receber é destaque daqueles que escolhem o nosso centro escutista para acampar. 

Valorizamos também as parcerias ainda vais fortes com organismos municipais como é o 

caso da Vimac, Laboratório da Paisagem, Centro de Ciência Viva, Paço dos Duques entre 

outros.  

O que ficou por fazer: não foi possível criar uma equipa de staff sólida, formada em todos os 

processos e procedimentos e em auto gestão. Existem jovens caminheiros que fizeram um 

ótimo e reconhecido trabalho no entanto não conseguimos criar uma equipa de staff. Ficou 

também por concretizar as iniciativas de comunicação e/ou divulgação do nosso centro 

escutista junto dos agrupamentos do nosso país e para a expansão internacional que 

estávamos a preparar.  

Em jeito de balanço o trabalho desenvolvido foi positivo, as sementes foram lançadas à terra 

e já é possível ver algumas a desabrochar. Resta-nos cuidar para que cresçam fortes.   
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# Secretaria para o Ambiente | Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação descritiva 

Jovens 
[01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens  

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do Núcleo; 

Criar um conselho consultivo 
do PCEG 

Realização de dois 
conselhos consultivos do 
PCEG 

Não concretizado 

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

Criar um plano de etapas Realizado 

[01.02] - Promover uma 
maior capacitação dos jovens; 

Visita aos clãs que se 
demonstrarem abertos a este 
serviço 

Manutenção de equipa 
de staff de caminheiros 

Parcialmente realizado 

Voluntários 

[05] Desenvolver 
estratégias de apoio à 
formação 

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

Criação de conteúdos 
audiovisuais e dinâmicos 

Realização de 2 
momentos de formação 
para adultos 

Não Realizado 

[06] Criar momentos 
públicos de 
apresentação de boas 
práticas 

[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 

Realização de um 
momento  

Não Realizado  

Serviço  
 

[12] Desenvolver e 
qualificar uma oferta 
pedagógica e formativa 
para o PCEG 

[12.01] Criar e desenvolver 
uma oferta pedagógica para o 
PCEG 

Criação de uma equipa de 
acompanhamento à 
concretização do projeto 
VIMACT 

Equipa com três 
elementos 

Realizado 

Pintar a casa Paulo Mexia; 
Criar mais zonas de abrigos 

Pintura completa da casa 
/ criar abrigos  

Parcialmente realizado 

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

4 momentos formativos Realizado 

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

Solicitações externas Realizado  
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# Secretária Administrativa | Sara Ribeiro 
 

Considerando que este ano, se materializa no final de um triénio e do nosso mandato era esperado que conseguíssemos consolidar, concluir, iniciativas e 

dinâmicas, contudo a situação que vivemos atualmente de pandemia, 

condicionou não só a nossa ação, como a vivência do escutismo nos 

seus agrupamentos e também nos impediu da normal concretização 

dos nossos objetivos.  

Embora a ação da nossa secretaria seja de caráter muito 

assistencialista aos agrupamentos e à própria estrutura da Junta de 

Núcleo de Guimarães, este ano ficamos aquém de cumprir na 

totalidade os objetivos que nos propusemos, daí na avaliação 

mencionarmos, não raras vezes, “realizado parcialmente” para 

avaliarmos as nossas iniciativas. Há ainda aspetos a melhorar e arestas 

por limar e apesar do fruto do nosso trabalho parecer menor, devido 

a todas as condicionantes externas, é bastante saboroso. 

Em forma de despedida, expresso aqui o meu agradecimento às 

pessoas que colaboraram com a nossa secretaria administrativa ao 

longo destes três anos, das mais variadas formas, os seus contributos, 

tempo, dedicação e espírito de serviço, obrigado. Nesta caminhada a 

mochila não pareceu um fardo tão pesado de carregar, com a vossa 

ajuda. 
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 # Secretaria Administrativa | Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação descritiva 

Jovens 
[01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens  

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do Núcleo; 

Integrar jovens na equipa 
administrativa, comunicação e 
imagem; 

Jovens na equipa 
administrativa 

Realizado Parcialmente. 

Voluntários 

[04] Envolver os 
dirigentes na ação do 
núcleo 

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

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

Integrar dirigentes e 
candidatos 

Realizado Parcialmente. 

[06] Criar momentos 
públicos de 
apresentação de boas 
práticas 

[06.01] - Desenvolver planos 
de comunicação; 

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

Retificações e melhorias 
no plano de comunicação 
por secretaria 

Realizado Parcialmente. 

Reforçar a comunicação pela 
rede social Facebook 

Partilha de publicações de 
informação relevante 

Realizado. 

Cobrir atividades relevantes 
através de fotografia e vídeo 

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

Realizado. 

Comunidade 

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

[08.02] - Promover o 
movimento escutista na 
comunidade; 

Comunicar com a imprensa 
local 

Notícias de atividades Realizado Parcialmente. 

Serviço 

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

[10.04] - Prestar apoio aos 
agrupamentos nos processos 
administrativos; 

Prestar apoio aos 
agrupamentos na operação 
censos 

Sessões de 
esclarecimento 
Passo a Passo (tutorial) 

Realizado Parcialmente. 

Analisar os censos dos 
agrupamentos 

Análise de dados e 
partilha da mesma 

Realizado Parcialmente. 

Otimizar a comunicação com 
os agrupamentos 

Mais e melhor contacto 
Comunicacional 

Realizado. 

Otimizar a gestão dos 
processos administrativos do 
Núcleo 

Atualização do SIIE 
Realização~de Inventários 
de Material 

Realizado. 
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# Secretário Financeiro | José Costa 
 

 

 Partimos para o terceiro e último ano do presente mandato com a implementação dos novos procedimentos em execução, designadamente, no que diz respeito 

às equipas do Staff de apoio às diversas áreas da secretaria financeira, execução dos movimentos financeiros entre agrupamentos e fornecedores através do método 

de transferência bancária, promoção e divulgação das candidaturas aos apoios e fundos do estado, campanha do calendário escutista, com a criação incentivos e 

atribuição de prémios aos agrupamentos mais empenhados. 

 

Quanto ao DMF, uma referência da Junta de Núcleo de Guimarães, tornamos este serviço mais funcional com a informatização de todas as vendas, incluindo as 

efetuadas no PCEG. Melhoramos as estruturas no que concerne à melhoria dos expositores, informação acerca dos produtos e a realização dos todos os inventários.  

Também promovemos a obtenção de informação e ferramentas que permitiram implementar de novos métodos de trabalho, sempre em colaboração com a 

Secretaria dos Adultos, no desenvolvimento de ações formativas direcionadas para todos aqueles, que se mostrem motivados em aprender e, deste modo, 

enriquecer o seu currículo escutista, adquirindo ferramentas que, no futuro, poderão com mais facilidade transmitir aos seus formandos.  

Podemos concluir que os objetivos a que nos propusemos foram em parte concretizados. Contudo, temos a consciência de que mais  poderia ter sido feito e 

melhorado, mas fica a certeza de que demos o nosso melhor. 

 

Finalmente, permitam-me deixar uma palavra de agradecimento àqueles que de forma direta ou indireta, prestaram serviço a esta instituição colaborando nas várias 

tarefas e que foram muitos. Perdoem-me os outros, mas queria expressar o meu especial agradecimento a dois agrupamentos, o 316 de Sande São Martinho e o 

106 de Selho São Lourenço, pela disponibilidade de alguns dos sues elementos que voluntariamente integrarem as minhas equipas e estiveram sempre prontos a 

servir. Obrigado. 
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# Secretaria Financeira | Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa 
Indicador de 
desempenho 

Avaliação descritiva 

Jovens 
[01] Promover a 
participação e 
envolvimento dos jovens  

[01.01] Envolver os jovens na 
ação do Núcleo; 

Integrar jovens na equipa 
administrativa, comunicação e 
imagem; 
 

Jovens na equipa 
administrativa 

Realizado Parcialmente. 

Serviço 

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

[10.04] - Prestar apoio aos 
agrupamentos nos processos 
administrativos; 

Promover e desenvolver 
ações formativas para os 
agrupamentos; 

Ações de formação Realizado parcialmente 

Promover uma 
consciencialização da boa 
gestão financeira nos 
agrupamentos; 
 

Garantir a boa gestão dos bens 
financeiros do Núcleo; 
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# Chefe de Núcleo Adjunto / Adultos | Sérgio Lemos 
 

 

O ano escutista de 2019/2020, marcou o final do triénio, mas também foi marcado pelo ano de consolidação de trabalhos que foram iniciados no início do triénio. 

Além do apoio à chefia de Núcleo, destacamos aqui o acompanhamento na ajuda aos agrupamentos sobre os processos formativos, onde foram esclarecidas dúvidas, 

que naturalmente foram sendo colocadas e também o apoio ao início da dinâmica de preparação das reuniões com as 8 Zonas. 

Foi ainda o ano em que continuamos com a dinâmica dos encontros de tutores locais, para esclarecimento de dúvidas e permitir assim termos um maior contato e 

acompanhamento com os tutores. Este ano devido à pandemia (COVID-19), só foi possível fazer um encontro de tutores. 

 

Este ano também foi desenvolvido e disponibilizado aos chefes de agrupamento ferramentas de planeamento, avaliação e reflexão no apoio ao trabalho com os 

seus adultos, através da sugestão de dinâmicas para 3 áreas: Perfil do dirigente-Recrutamento de adultos; Formação da Fé; Gestão administrativa e financeira. 

 

Esta secretaria também consolidou o projeto formativo “Grão a Grão”, que iniciou neste triénio, e que se consolidou como oferta formativa do PCEG. Nele, muitos 

dos dirigentes e candidatos a dirigente passaram por várias ações de formação para pequenos grupos que foram acontecendo ao logos dos meses e assim aproveitar 

estes “Grãos” de formação que foram lançados. No ano escutista 2019/20, participaram 90 adultos (61 dirigentes e 29 candidatos a dirigente) oriundos de 22 

agrupamentos diferentes. Estas sessões contaram com uma participação média de 22,5 adultos por sessão. Foram realizadas 4 sessões de formação: Socorrismo, 

Pioneirismo, Aprofundamento de conhecimentos sobre a Eucaristia e Método do Projeto. Ao longo deste triénio foram lançados 15 “Grãos”, perfazendo um  total 

de 53 horas de sessões de formação. Abaixo fica os gráficos sobre a evolução deste projeto de 2017 a 2020. 
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# Chefe de Núcleo Adjunto / Adultos | Avaliação 
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# Chefe de Núcleo Adjunto / Adultos | Avaliação 
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# Chefe de Núcleo Adjunto / Adultos | Avaliação 
 

 

 

 

Na sequência deste trabalho desenvolvido, e devido à pandemia COVID-19, realizou-se no dia 25 de abril, 

os Desafios “GRÃO A GRÃO em CASA”. Esta atividade foi realizada de forma on-line, e desafiou os Dirigentes 

e Candidatos a Dirigente, a colocarem-se à prova nas suas casas para a realização de vários desafios em 

diversas áreas escutistas, com o objetivo de alcançarem a maior pontuação num menor tempo possível. 

Aceitaram este desafio 80 participantes, 66 dirigentes e 14 candidatos a dirigente, oriundos de 16 

agrupamento diferentes, organizados em 20 equipas com 4 elementos cada uma. No final dos 

desafios, as 3 equipas que alcançaram maior pontuação num menor tempo possível foram: 1º lugar, 

com 95 pontos e em 2h02m, a equipa Santo Estevão do agrupamento 830 de Sto. Estevão de Briteiros; 

2º lugar, com 85 pontos e em 1h35m, a equipa Loexpica do agrupamento 5 de Ronfe; 3º lugar, com 85 

pontos em 2h56m, a equipa Lobo do agrupamento 1092 de Infias. 

 

 

 

 

Certamente que este desafio, foi uma oportunidade de se relembrar conhecimentos, numa altura em que estávamos com as nossas atividades suspensas e 

também foi uma forma de nos ligarmos através do espírito escutista, num jogo onde a “competição” foi saudável.  
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# Chefe de Núcleo Adjunto / Adultos | Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Finalidade Objetivo Ação/Iniciativa Indicador de desempenho Avaliação descritiva 

Voluntários 
[05] Desenvolver 
estratégias de apoio à 
formação 

[05.01] Acompanhar os 
candidatos a dirigentes ao 
longo do seu PIF; 
 

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

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

Realizado 
 

Apoiar a ação dos tutores 
locais. 
 

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

Realizado parcialmente 

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) 
 

[05.03] Desenvolver e criar 
um plano de oferta 
formativa sobre as 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. 
 

Disponibilizar aos chefes de 
agrupamentos as dinâmicas 
 

Realizado 
 
 

Apoiar a chefia de Núcleo no 
trabalho a desenvolver com 
as Zonas. 
 

Ajudar na preparação das 
dinâmicas para as reuniões 

Realizado 
 

Serviço 

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

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

Continuar a desenvolver o 
projeto formativo “Grão a 
Grão” 

Realizaram-se 4 ações Realizado 
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# Chefe de Núcleo Adjunto / Adultos | Investiduras 
 

No ano escutista de 2019/20, 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: 

Nº Data AGRUPAMENTO NOME Quem Investiu? Formadores presentes 

1 27 -10 -2019 566 - Creixomil 

Ana Rita Soares Ribeiro 
Carla Alexandra Dias Brites Gonçalves 
Manuel Fernando Rodrigues Almeida 
Sérgio Miguel Pinheiro Gonçalves 
Tiago Miguel Silva Fernandes 

Ernesto Machado Sérgio Lemos 

2 03-11-2019 1019 - Pinheiro Mafalda de Fátima da Silva Leite Pereira Ernesto Machado 
Sérgio Lemos e Francisco 
Matos 

3 07-12-2019 663 – Moreira de Cónegos José Armando da Silva Amorim Lobo Ernesto Machado Francisco Matos 

4 07-12-2019 662 – V.N. Sande 
Joana da Conceição Ferreira Rodrigues 
Joana Isabel Ribeiro Martins 

Sérgio Lemos Miguel Araújo 

5 14-12-2019 1043 – S. João Vizela José Paulo Teixeira Abreu Sérgio Lemos - 

6 05-01-2020 
 
936 - Calvos 

Amadeu Rebelo Leite 
Diogo Ricardo Leite Pereira 
Raquel Filipa Leite Pereira 

Ernesto Machado 
 
Sérgio Lemos 

7 02-02-2020 145 - Azurém Ana Raquel da Silva Vale Ernesto Machado Francisco Matos 

 09-02-2020 662 – V.N. Sande José Paulo Costa Ribeiro Ernesto Machado Sérgio Lemos 

8 22-02-2020 106 – Selho S. Lourenço Maria Juliana Fernandes da Silva Sérgio Lemos - 

9 22-02-2020 409 - Gondar 
Vera do Carmo Machado Mendes 
Maria Salomé Alves Dias 
João Abel da Silva Oliveira 

Ernesto Machado 
 
Francisco Matos 

10 22-02-2020 5 - Ronfe 
Ana Isabel Ribeiro Barros 
Hugo Alexandre Lopes Oliveira Lima Carvalho 
Rita Adelaide Rocha Mendes 

Ernesto Machado 
 
Francisco Matos 

11 07-03-2020 323 – Sta. Eufémia de Prazins 
Carlos Manuel Soares Neves 
Domingos Alberto Ferreira da Silva 
Rafaela Martins Pereira 

Ernesto Machado 
 
Sérgio Lemos 

12 08-03-2020 702 – Mesão Frio Rui Manuel Araújo Pereira Ernesto Machado Sérgio Lemos 
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Rubrica DESVIO

Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Valor Percentagem

Mercadorias

Custo das Mercadorias Vendidas 104 000,00 € 55 120,18 € 48 879,82 € 47%

Venda de Mercadorias 130 000,00 € 68 299,88 € 61 700,12 €- -47%

Fornecimento Serviços Externos /Secretarias

Sede  do Núcleo

Electricidade 900,00 €         761,02 €       138,98 €       15%

Agua 240,00 €         241,17 €       1,17 €-            0%

Comunicação 1 140,00 €      1 011,49 €    -  €              128,51 €       11%

Ferramentas e Utensilios 500,00 €         973,37 €       473,37 €-       -95%

Material de Escritorio 240,00 €         10,77 €         50,00 €            18,39 €         260,84 €       90%

Condominio + Seguro do condominio 410,00 €         -  €              410,00 €       100%

Material Informático 500,00 €         366,96 €       50,00 €         62,23 €         120,81 €       24%

Despesas de Funcionamento 300,00 €         168,37 €       600,00 €         193,28 €       -  €              538,35 €       60%

Material de limpeza e Higiene 480,00 €         454,62 €       100,00 €         135,49 €       10,11 €-         -2%

Chefia de Núcleo

Actividades Conselho Regional/Nacional 500,00 €         442,94 €       57,06 €         11%

Envolvimento na Comunidade 500,00 €         500,00 €       100%

Carrinha 1 000,00 €      1 461,47 €    861,47 €-       -86%

Representações 800,00 €         900,73 €       100,73 €-       -13%

Dia de Núcleo 300,00 €         171,09 €       128,91 €       43%

Actividades Calendários 7 820,00 €      12 750,00 €    7 501,68 €    12 345,00 € 86,68 €-         -2%

ARAE 0,00 €              0,00 €              1 609,67 €    1 209,67 €-    -20161166567%

Chefe de Núcleo Adjunto / Adultos

Encontros de formação Nacionais e Regionais 300,00 €         93,10 €         206,90 €       69%

Dinamização dos encontros de tutores 50,00 €            50,00 €            0,00 €-            -100%

Ações de formação 300,00 €         -  €              300,00 €       100%

Processo de Investiduras 100,00 €         62,20 €         37,80 €         38%

Representações 400,00 €         181,25 €       218,75 €       55%

      Junta de Núcleo       Junta de Núcleo D.M.F D.M.F

ORÇAMENTADO REAL ORÇAMENTADO REAL

Mapa de Contas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório e Contas 2019/2020 | 29 

 

Secretaria Pedagógica

Azimute - Encontro de Guias 1 250,00 €      850,00 €         382,08 €       237,39 €       255,31 €       64%

Cenáculo 1 550,00 €      1 400,00 €      1 266,79 €    840,00 €       276,79 €-       -185%

Plataforma Madre Teresa 500,00 €         840,00 €       340,00 €-       -68%

Apoio ao voluntariado 5 500,00 €      5 500,00 €      4 690,00 €    4 690,00 €-    -426363562629%

Férias de Campo 600,00 €         400,00 €         -  €              200,00 €       100%

Luz da Paz de Belém 300,00 €         98,20 €         201,80 €       67%

Actividade de Pioneiros 3 200,00 €      3 000,00 €      50,00 €         200,00 €       350,00 €       175%

Banco de Voluntariado 50,00 €            50,00 €         100%

VIII ACANUC 0,00 €              0,00 €              5 182,31 €    5 182,31 €-    -51874974875%

Representações 300,00 €         138,80 €       161,20 €       54%

Secretaria Administrativa

Actividades - Transportes (ARAE e Outros) 3 000,00 €      3 000,00 €      1 200,00 €    1 244,35 €    44,35 €         443499891%

Material gráfico 1 000,00 €      -  €              1 000,00 €    100%

Comunicação 200,00 €         200,00 €       100%

Conselhos de Núcleo (Planos e Relatórios) 1 000,00 €      1 448,75 €    448,75 €-       -45%

Aquisição de Material 200,00 €         53,34 €         146,66 €       73%

Representações 300,00 €         96,00 €         204,00 €       68%

Secretaria Finançeira

Apoio ao serviço de fanfarras 600,00 €         400,00 €         200,00 €       100%

Representações 300,00 €         158,60 €       141,40 €       47%

Secretaria Ambiente

Representações 300,00 €         0,00 €              88,00 €         212,00 €       71%

Green Wekend 50,00 €            5,50 €            44,50 €         89%

Plano Formativo "Grão a Grão" 400,00 €         400,00 €         69,67 €         126,00 €       56,33 €         56330100%

Kimball 7 250,00 €      7 000,00 €      5 532,78 €    1 791,00 €    3 491,78 €-    -1397%

Assistência

Ação formativa com assistentes 100,00 €         61,70 €         38,30 €         38%

Peregrinação à Penha 150,00 €         150,00 €       100%

Actividades 200,00 €         200,00 €       100%

Mapa de Contas (cont) 
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Penha Centro Escutista de Guimarães

Seguro 500,00 €         453,52 €       46,48 €         9%

Electricidade, agua, Gás 3 000,00 €      400,00 €         2 689,14 €    552,74 €       463,60 €       18%

Manutenção 5 000,00 €      2 426,71 €    2 573,29 €    51%

Apoio Staff Permanente 4 400,00 €      217,28 €       4 182,72 €    95%

Custos com Pessoal (Miguel Martins) 2 600,00 €      2 387,69 €    212,31 €       8%

Investimento 5 000,00 €      0,00 €              2 632,52 €    2 367,48 €    47%

Observatório das Aves (Investimento) 0,00 €              0,00 €              6 149,92 €    6 149,92 €-    -64736000000100%

Custos com Pessoal (D. Emilia Fraga) 400,00 €         230,00 €       170,00 €       43%

Cedência aos Agrupamentos/Grupos 8 000,00 €      124,00 €       3 123,50 €    5 000,50 €-    -63%

Loja Escutista 3 600,00 €      4 500,00 €      716,99 €       149,73 €       1 467,26 €-    -163%

Bar Escutista 1 000,00 €      1 500,00 €      518,66 €       741,77 €       276,89 €-       -55%

Outros

Outros 0,00 €              0,00 €              377,56 €       52,50 €         325,06 €-       -3250599900%

Custos com pessoal

Remuneração (Profissional) 15 000,00 €    12 773,66 € 2 226,34 €    15%

Gratificação ao STAFF 0,00 €              665,00 €       665,00 €-       -664999999900%

Custos e Perdas Financeiras

Despesas Bancárias 125,00 €         212,62 €       500,00 €         308,35 €       104,03 €       17%

Descontos Cheques-Vale 800,00 €         434,19 €       365,81 €       46%

Descontos/Calendários 3 000,00 €      704,70 €       2 295,30 €    77%

Proveitos Suplementares

Donativos 0,00 €              8 805,00 €      -  €              8 805,00 €-    -100%

Censos/Derrama 48 500,00 €    51 300,00 €    37 795,40 € 37 390,99 € 3 204,41 €-    -114%

Subsidios

IPDJ - PAJ  (Indaba e Plano Anual) 4 000,00 €      -  €              1 721,84 €    2 278,16 €-    -57%

Sub-total 109 745,00 € 100 505,00 € 85 229,19 € 48 221,81 € 133 510,00 € 142 750,00 € 79 892,71 € 80 644,88 € 36 255,21 €- -31316447378%

Resultado Liquido 0,00 €-            36 255,21 €-               9 240,00 €-                                    37 007,38 €-                             9 240,00 €                                    752,17 €                                   

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 30/09/2019 30/09/2020 TOTAL

BIC 101 685,82 € 65 354,81 €    

Fundo de Maneio 445,72 €         521,52 €         

Divida -  €                -  €                

TOTAIS 102 131,54 € 65 876,33 €    36 255,21 €- 

Mercadoria DMF 89 549,52 €    92 951,30 €    3 401,78 €    

Saldo do exercicio 2019 -2020 32 853,43 €- 

Mapa de Contas (cont) 
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Notas Finais 
 

 

Este ano escutista de 2019/20, não foi certamente o que gostaríamos que fosse, não nos foi possível concretizar todo um conjunto de ações e atingir alguns dos nossos 

objetivos, mas tudo fizemos para que na medida dos que nos foi possível se realizasse. Acreditamos, estamos ainda mais convictos no impacto que o movimento pode 

ter na vida de uma criança ou de um jovem, sentimos que podemos fazer a diferença na nossa comunidade e sermos verdadeiramente construtores de paz, Sementes 

que podem trazer mais Esperança ao mundo.  

 

Por tudo isto, mantemos o desafio deixado no início deste projeto Sementes:  

 

A melhor forma de colher o fruto que semeamos é nos disponibilizarmos para acompanhar 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 acampamento é de longe a melhor escola para dar às crianças as qualidades de caráter.» Baden-Powell  
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