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1. Introdução O terceiro ano do mandato desta Junta Central iniciou-se com a aprovação, em Conselho 
Nacional Plenário, dos novos Estatutos do CNE, que alteram a versão de 1992. Consa-
grou-se o direito dos nossos Caminheiros participarem em todos os atos eleitorais do 
CNE (com exceção da eleição da Mesa dos Conselhos Nacionais e da Comissão Eleitoral 
Nacional), bem como no Conselho Nacional de Representantes, o órgão deliberativo do 
CNE que mais vezes reúne e que aprova as decisões mais relevantes para o dia-a-dia da 
nossa Associação, a nível nacional. Para além disso, outras alterações importantes foram 
introduzidas, como por exemplo, a necessidade de nos renovarmos nos cargos, através 
da limitação de mandatos. Estas alterações aguardam a homologação final por parte da 
Conferência Episcopal Portuguesa (entretanto obtida em novembro de 2019) e do Comi-
té Mundial da WOSM (em curso).

Continuámos a reunir várias vezes com a Direção Nacional da nossa associação-irmã da 
AEP, fortalecemos entendimentos comum, tendo sido possível apresentar uma candida-
tura conjunta, através da Federação Escutista de Portugal, à organização do Moot 2025 
em Portugal, bem como o Joaquim Freitas para membro do Comité Europeu da WOSM. 
Convidámos, igualmente, a AEP para serem coorganizadores do Rover100, atividade que 
celebrou, em Portugal, o centenário do Caminheirismo. Ao longo do ano, apresentámos a 
candidatura a acolher o Moot 2025 em Portugal.

Em termos de Programa Educativo, continuámos a trabalhar com as Regiões na imple-
mentação das alterações do Sistema de Progresso e outros aspetos do Programa Educa-
tivo, incluindo as que formalizaram, do ponto de vista regulamentar, o Escutismo do Ar, a 
Insígnia de Vida em Campo e algumas mudanças relacionadas com a insígnia do módulo 
marítimo.

Promovemos o Encontro Nacional de Guias e o Tecoree, continuando a apostar numa 
dinâmica de envolvimento que nasce agora a partir das bases, nos Agrupamentos, e que 
ganhou uma muito positiva dimensão regional. Tudo isto não teria sido possível sem o 
esforço e empenho de todas as Regiões do CNE, a quem deixamos aqui um sentido re-
conhecimento.

Por falar em Regiões, neste ano reunimos várias vezes, trabalhando para que o caminho 
de construção seja feito em conjunto com as 20 Regiões, unidas nos vários comités e 
reunindo também os Chefes Regionais. Continuámos a preparar o Encontro Nacional de 
Chefes de Agrupamento, que, à imagem das restantes atividades, se alimenta da dinâ-
mica proposta às Juntas Regionais. O Encontro Nacional foi realizado em novembro de 
2019.

Em termos de atividades internacionais, preparámos o contingente do CNE e da FEP ao 
Jamboree, na Virgínia Ocidental, Estados Unidos da América, com cerca de 550 partici-
pantes e staff.
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Nos Adultos, trabalhámos no desenvolvimento da temática Escutismo Movimento Se-
guro, tendo sido aprovado, no Conselho Nacional de junho, a Política para o Escutismo 
Movimento Seguro e lançámos, de seguida, o Manual de Boas Práticas subordinado ao 
mesmo tema. Foi criado um canal de denúncias, uma equipa de relatores e uma Comis-
são de Ética. Continuámos a progredir na preparação da Cordilheira, a ferramenta de 
apoio informático à gestão da formação para todos os agentes da formação (forman-
dos, chefes de agrupamento, estruturas intermédias e nacional, formadores e diretores 
de formação).

O Sistema Integrado de Informação Contabilística deu passos importantes, este ano, 
para uma maior transparência, integração e sentido de corpo do CNE, que queremos 
vivenciado em todas as dimensões. Neste segundo ano de implementação apostámos 
na formação às Regiões, Núcleos e Agrupamentos, já que, a partir de outubro de 2019, 
entrou em vigor a necessidade de os Agrupamento procederem à contabilidade na 
nova plataforma (SIIC).

O ano 2018-2019 é o primeiro ano completo de 12 meses a iniciar em outubro. No 
período anterior as contas encerradas com referência a 30 de setembro contêm apenas 
nove meses e perdem, por isso, comparabilidade. 

Este documento está organizado da seguinte forma: comentamos, em primeiro lugar, 
os aspetos mais relevantes da vida de cada secretaria nacional, incluindo um breve 
resumo da atividade das 20 Regiões. O relatório prossegue com a avaliação do cum-
primento dos objetivos que haviam sido aprovados no Conselho Nacional de junho de 
2019. Apresentam-se igualmente as contas do nível nacional, compreendendo a Junta 
Central, os diversos centros de atividade a cargo da Junta Central e o DMF.
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2. Objetivos 2018-2019 Apresenta-se, de seguida, a avaliação das iniciativas que mais de perto foram acompa-
nhadas pela Chefia Nacional.

Projeto Torre e Projeto 2 Torres

O Projeto Torre refere-se ao processo de revisão estatutária do CNE. Em 2017 foi possível 
submeter uma proposta, subscrita pela Junta Central, para discussão pública. Em 2018 
foram recebidas várias contribuições, bem como outras três propostas. No início do ano 
escutista, o Conselho Nacional aprovou uma grande parte das alterações propostas pela 
Junta Central.

Neste momento, a Conferência Episcopal Portuguesa homologou as alterações, estando 
em aberto a validação pela Comissão das Constituições da WOSM, que levantou algu-
mas questões que estão, atualmente, em apreciação. Poderá ser necessário convocar uma 
nova sessão extraordinária do Conselho Nacional Plenário para ratificar algumas emen-
das.

Entretanto, discutimos com as Juntas Regionais o ordenamento de várias equipas de tra-
balho que se irão ocupar do Projeto 2 Torres, relativo à revisão dos Regulamentos do CNE, 
quer para conformar o texto aos novos Estatutos, quer pela intenção desta Junta Central 
em avançar com a revisão dos nossos Regulamentos, principalmente sentida ao nível do 
Regulamento de Justiça, Regulamento Eleitoral e a eventual revisão do uniforme do CNE.

Relacionamento com as Juntas Regionais

Durante 2018-2019 realizámos reuniões conjuntas com as equipas regionais (em março e 
em setembro), bem como uma terceira reunião com Chefes Regionais e presidentes dos 
órgãos nacionais (em junho). 

Estas reuniões têm vindo a mostrar-se bastante úteis para discutir e colher contributos das 
Regiões sobre os mais variados assuntos, bem como para promover a partilha de expe-
riências e disseminar iniciativas nacionais (atividades, projetos e ações, como por exem-
plo, o Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento, a Política de Recursos Humanos, a 
Política do Escutismo Movimento Seguro, a revisão do modelo de financiamento do CNE, 
incluindo as quotas e as margens dos DMF, só para citar alguns).

A avaliação efetuada este ano aponta para a necessidade de reduzir o número de pontos 
em discussão, para conferir mais profundidade à reflexão.
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Redefinição do modelo de organização dos Serviços Centrais

Em 2019 contratámos uma colaboradora para os projetos pedagógicos, para substituir 
a saída da Carla Simões, que entretanto foi selecionada para Diretora nos serviços da 
WOSM.

Foi concluído o processo de estudo de uma nova organização para os Serviços, a qual 
inspirou a Política de Gestão de Recursos Humanos, aprovada no Conselho Nacional de 
março de 2019.

Escutismo: Movimento Seguro

Em 2019 verificou-se uma evolução apreciável neste tema, principalmente no que toca à 
elaboração de uma Política, um Manual de Boas Práticas e um Código de Conduta, bem 
como um renovado processo de trabalho para prevenir, detetar e intervir em situações de 
potencial risco para a segurança das nossas crianças e jovens.

A avaliação anual da idoneidade dos nossos dirigentes viu também o processo reforçado, 
principalmente no que toca à análise e ponderação sobre ocorrências diversas registadas 
nas certidões de registo criminal.

Comunicação

Em 2019 continuamos a apostar na comunicação como ferramenta de divulgação, quer 
interna quer externa, do movimento e das suas iniciativas, afirmando cada vez mais os 
nossos valores e o contributo que podemos dar para a juventude portuguesa.

Destacamos, particularmente, a Campanha do Calendário 2019 que divulga, por mais 
de 400 mil espaços, a imagem do CNE e que, através do envolvimento na comunidade, 
aproveitou este ano para sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de sermos cada vez 
mais sustentáveis nas nossas ações.

A Flor de Lis continuou a estratégia de comunicação definida para o triénio, assente no 
conceito de ter, para cada número, um tema central de desenvolvimento. Continuámos 
a dar passos na definição da versão digital da revista, estando agora em condições de 
lançar concurso para a produção desta versão adicional. Embora não se tenha verificado 
folga financeira, optámos por manter o custo da sua assinatura do ano anterior, estando 
prevista uma atualização com a entrada da versão digital.

Continuámos a sistematizar a estratégia delineada para as redes sociais, procurando as-
segurar, cada vez mais, conteúdos relevantes em cada página, apostando, em simultâneo, 

no crescimento da rede e na contenção do número de páginas.

A Escutismo TV continua a produzir conteúdos, num número que consideramos deverá 
ser intensificado.

No que diz respeito a aplicações, programámos, para 2019, o lançamento da aplicação 
para o Rover100, baseado no modelo de aplicação para gestão de atividades nacionais 
já desenhado. Desenvolvemos uma aplicação para os ODS e ainda a Cordilheira (gestão 
da formação).

Não foi possível avançar com o seu desenho e conceptualização de outras aplicações, por 
questões de disponibilidade financeira e de recursos humanos. 

Federação Escutista de Portugal

2019 foi um ano intenso na nossa relação com a Associação de Escoteiros de Portugal, no 
seio da Federação Escutista de Portugal. Na sequência do convite à AEP para coorganizar 
o Rover do Centenário, preparámos e realizámos a atividade com caminheiros de todo o 
país das duas associações. O resumo do relatório está nas páginas seguintes (Secretaria 
Pedagógica).

Igualmente foi possível acordar com a AEP a nossa candidatura definitiva a acolher o Moot 
2025 em Portugal, tendo recebido a visita dos responsáveis pelo projeto da WOSM em 
maio de 2019, para esclarecimento de dúvidas e elaboração do parecer (favorável) à nos-
sa condição de candidatos confirmados.

Foi também nesse contexto que nos colocámos de acordo em relação à apresentação 
da candidatura do Joaquim Freitas, nosso Chefe Nacional Adjunto, a membro do Comité 
Europeu da WOSM, cuja eleição teve lugar durante a Conferência da Região Europeia, 
em agosto de 2019. O Joaquim foi o candidato mais votado de entre os 12 que se apre-
sentaram a eleição.

Representação interna e externa

No ano de 2019 representámos o CNE em mais de 120 eventos, a grande maioria dos 
quais organizados por Agrupamentos. É uma enorme alegria poder contactar diretamen-
te com os escuteiros nas bases, conferindo ao CNE um cada vez maior sentido de corpo. 

É pelos miúdos que cá estamos, é com eles que gostamos de estar, são eles que nos dão 
energia e alento para continuar, e é preciso lembrarmo-nos, sempre, qual o sentido do 
nosso serviço e a quem, em última instância e sempre, ele se destina.
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Desenvolvimento

No último ano escutista completo do mandato tentamos realizar um trabalho de sistema-
tização do desenvolvido nos anos anteriores, conclusão de uma parte importante dos ob-
jetivos, mas também de partilha e disseminação de resultados com as estruturas do CNE.

Foi um ano em que os Encontros Regionais de Chefes de Agrupamento e a preparação 
para o Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento serviram de espaço privilegiado 
e alavanca para a concretização de muitos dos objetivos transversais e de teste de ferra-
mentas e dinâmicas que estarão ao serviço da Associação no futuro.

Foi ainda um ano de auscultação profunda da associação e trabalho de análise de dados 
relevantes para que próximas equipas possam ter dados, informação e condições para 
desenhar dinâmicas e políticas que sirvam o CNE que temos e que queremos construir.

Apesar de alguns documentos e ferramentas não terem sido completamente concluídos 
nos termos em que foram inicialmente descritos, quase todos foram trabalhados nos seus 
objetivos fundamentais para serem partilhados e enriquecerem a ação do Movimento.
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Açores

A Região dos Açores teve como principal atividade pedagógica a realização do VII ACARAL, 
na ilha de São Jorge. Participou ainda na atividade “AÇORES RAYDE100” e no Rover100. Ao 
nível do Ambiente destaca-se a participação no “Trees for the World”, o lançamento da cam-
panha “Não Utilização do Saco de Plástico”, da qual pretendemos dar continuidade em anos 
futuros, a Campanha “SOS Cagarro” e a participação no Conselho Regional do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CRADS).

Quanto à formação, realizaram-se os Encontro Iniciais e, posteriormente, a Introdução à Peda-
gogia Escutista nos três polos de formação da Região e iniciou-se a primeira ação de forma-
ção, destinada a formadores, sobre o tema “ESCUTISMO MOVIMENTO SEGURO”, por forma 
a implementar e formar todos os dirigentes da Região Açores no próximo ano escutista.

Algarve

A Região do Algarve no ano escutista de 2018-2019 teve como atividade mais marcante a 
realização do XIII ACAREG, que contou com a participação de quase 1300 participantes, com  
o imaginário «Lado a lado És». De destacar também algumas atividades como os dias da 
cada uma das Secções, as comemorações do Dia do CNE com dois dias de atividades, que 
teve lugar em Loulé, por ocasião dos 96 anos do movimento em Portugal, dos 87 anos de 
presença na região algarvia e dos 50 de vida do escutismo naquela cidade e a eliminatória 
regional do Tecoree.

Aveiro

A Região de Aveiro teve momentos que marcaram uma vez mais de forma intensa as vivên-
cias escutistas e que proporcionaram a todos, oportunidades por excelência de crescimento, 
nesta moldura do Projeto do Homem Novo. Desde logo o nosso Acampamento Regional – 
Acareg – que reuniu em terras de Anadia cerca de 1500 participantes que, sob o Lema “Segue 
os teus Sonhos”, partilharam atividades idealizadas observando as propostas pedagógicas 
das Secções.

A nossa Região também acolheu o Rover100 desde o seu início e recebeu a etapa final do 
Rayde 100, ligando assim para a história, quer a Região quer o Campo de S. Jacinto, às cele-
brações dos 100 Anos do Caminheirismo. Também uma nota especial para o facto de pela 
primeira vez se ter realizado em Aveiro a iniciativa Férias em Campo.

Regiões
Beja

A Região de Beja teve eleições em 2019. As principais ações desde a tomada de posse foram 
o Encontro de Chefes de Agrupamento, privilegiando a comunicação entre os Agrupamentos 
e a Junta Regional; o Fórum R, construção de um plano de ação regional partilhado com to-
das as equipas de animação, Guias de Comunidade e de Tribo e construção de uma atividade 
regional em método projeto; Encontro Regional de Guias, com eleição dos Guias Regionais, 
discussão e aprovação do regulamento para o Encontro Regional de Guias e trabalhar o pro-
jeto para o dia de BP 2020 e disseminação do sistema de progresso.

Quanto à Formação, encontra-se terminado o terceiro PIF e iniciou-se o quarto; realizados três 
Encontros Iniciais. Lançamento do projeto aZimute 5, formação complementar de vida em 
campo. Em agenda formação SIIE / SIIC e Escutismo Movimento Seguro.

Braga

Neste segundo ano de mandato, reforçámos a dinâmica e a nossa ação desde logo com a 
realização do ERCA. Nas atividades, começámos com a ARAE no Núcleo Cego do Maio, par-
tilhámos a Luz da Paz de Belém em Guimarães e os realizámos Festivais Regionais, em Braga. 
Destacamos a eliminatória Regional do Tecoree, no PCEG, o Chá das 21 em Famalicão, o 
Encontro Regional de Guias, na Sede Regional e, ainda, o EPI em Guimarães.

Mantivemos a oferta para o PIF, com cinco momentos em cada uma das etapas do PIF, sem 
esquecer os EI para Tutores Locais e Chefes de Agrupamento. Oferecemos cursos de segun-
do nível, o CAP da I e da IV Secção, bem como o GAF, modelos transitórios; lançámos o CAL. 
Oportunidades de formação para centenas de Candidatos a Dirigentes e Dirigentes.

Apoiámos a Região para a integração de contas através das sessões de esclarecimento e 
encontros com os Secretários Financeiros, bem como sessões de informação do SIIC e na 
disseminação pelos Agrupamentos piloto. Assinalámos a celebração dos 50 anos do Apúlia 
Centro Escutista e a profunda renovação dos balneários existentes.

Bragança-Miranda

O ponto alto deste ano escutista foi a celebração 95 Anos da Região, comemorados pelos 
Agrupamentos da Região, com a participação do Chefe Nacional, do Assistente Nacional e a 
presença da Chefe Regional da Guarda, bem como as autoridades civis, CM e JF, da Cidade 
de Mirandela. A Junta Regional tem, a partir de 1 de setembro de 2018, a sua contabilidade 
integrada na da Junta Central. A Região ficou mais pobre com a passagem do Agrupamento 
978 de Grijó a inativo. Iniciámos o processo de reabertura do Agrupamento 759 de Moga-
douro.

Realizámos, mais uma vez, o Tecoree Regional, que apurou uma Equipa para o Tecoree Nacio-
nal. No Encontro Regional de Guias, elegeram-se os representantes para o Encontro Nacional 
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de Guias. Realizámos o Dia dos Patronos, na Vila de Mogadouro. Os Caminheiros participaram 
no Cenáculo Nacional, bem como levaram a efeito o seu Cenáculo Regional.

Fechámos o II PIF e demos início ao III PIF; concluímos o CAP da II e da III Seção.

Coimbra

O Ano foi marcado pelas eleições regionais, tendo culminado o projeto SEGUiR e iniciado 
o projeto ESCUTISMO: ENERGIA QUE ATRAI. As dinâmicas regionais dinamizaram as áreas 
da formação de adultos, pedagógica, financeira, administrativa, patrimonial, assistencial e da 
comunicação.

Celebrámos o Dia da Região, em Mira, com 1100 escuteiros. Organizámos o EI e os PIF. Em 
março participaram no Encontro Regional de Guias mais de 350 elementos, e 12 participaram 
no Encontro Nacional. A Equipa JPII auscultou os Agrupamentos, para avaliar, constituir e pla-
nificar as ações que sustentaram os Planos Trienal e Anual, em colaboração com as Juntas de 
Núcleo. Participaram 55 dos 61 Agrupamentos.

Encetou-se o trabalho de planificação e adjudicação de intervenções no Centro Escutista de 
Serpins, Campo Escutista de Cernache, e na Sede Regional. Coimbra recebeu, em Cernache, 
o encontro nacional de disseminação das alterações ao Sistema de Progresso.

Évora

As principais atividades realizadas em 2019 em Évora foram as seguintes: dois Encontros com 
os Chefes de Agrupamento; dois Encontros quadrimestral com Chefes de Agrupamento, As-
sistentes e Arcebispo de Évora; ACAREG 2019; Cerimónia Regional de distribuição da Luz da 
Paz de Belém e Dia Regional do Dirigente.

Guarda

Sob o tema “Alegra-te e descobre a paz; Deus acampou.”, a Junta Regional esteve muito próxi-
ma dos Agrupamentos. Destacaram-se as seguintes atividades: Encontro de Guias, Rover100, 
Saulus, Eliminatória Regional do Tecoree, S. Jorge, Encontro Regional do Pioneiro, Encontro 
Regional do Lobito e Cenáculo Regional. Ainda, a participação e organização da Cerimónia 
Nacional da Luz da Paz de Belém, conjuntamente com a Junta Central. 

Neste ano escutista, o grande desafio foi o XXI ACAREG, em Celorico da Beira, sob o tema 
“TransformAR”, onde estiveram presentes 400 e 15 agrupamentos.

Lamego

A Destacamos as seguintes atividades: atividades regionais das quatro Secções, eliminatória 
Regional do Tecoree, Cenáculo Regional, RaYde 100 e Tecoree Nacional. Acolhemos a estação 
Nacional do Jota-Joti, inserida nas comemorações do 90.º Aniversário da Região de Lamego.

Leiria-Fátima

Na Região de Leiria-Fátima destacamos a celebração do Dia de BP que reúne toda a Região, 
a consolidação bem como a formação para Adultos no Escutismo Movimento Seguro. Desta-
ca-se também a preparação dos Agrupamentos da Região para o desafio do SIIC, o Encontro 
Regional de Guias e a eliminatória regional do Tecoree.

Lisboa

O Encontro Regional de Chefes de Agrupamento juntou 101 dirigentes, de 51 Agrupamen-
tos, com o objetivo de pensar a missão do CNE, refletir a sua ação e definir estratégias que 
promovam um escutismo de excelência pensado com e para os jovens do século XXI. Reali-
zámos um Encontro Regional com 60 Assistentes de Agrupamento, que pretendeu clarificar e 
refletir sobre o lugar do Assistente no Movimento.

Destacamos o trabalho do Clã Universitário de Lisboa (38 caminheiros) e do Departamento 
Regional de Ambiente, que lançou várias dinâmicas e atividades de sensibilização e conscien-
cialização. O São Jorge contou com quase 5000 elementos, com um imaginário e dinâmica 
da atividade decididos no Encontro Regional de Guias. Tivemos ainda uma preocupação es-
pecial com a preparação do contingente da Região de Lisboa ao 23.º Jamboree Mundial, com 
454 participantes, de 27 Agrupamentos.

Destaque para a Plataforma de Gestão da Formação Regional de Lisboa – FaRoL, que desde 
a sua implementação, tem sido uma ferramenta dinâmica e em constante atualização. À data, 
estão registados 3461 adultos, 7663 inscrições em módulos e 18 901 qualificações.

Salientamos a reformulação do website da Região e a abertura da página oficial no Instagram.

Madeira

A Região da Madeira, além de promover as atividades regionais, colocou ênfase na divulga-
ção do novo sistema de progresso. Além dos encontros pedagógicos regionais, foi elaborado 
um calendário de visita aos Agrupamentos para abordar as principais alterações em conver-
sas com as os chefes de unidade, o que foi conseguido na maioria dos Agrupamentos da 
Região.
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Portalegre e Castelo Branco

A Região de Portalegre e Castelo Branco viveu o tema “Unidos Trilhamos Caminho“, na sua 
primeira componente “Edificar”. Podemos destacar, como ponto alto, a evocação a S. Jorge 
e os Dias Regionais de Secção que levaram a Região juntar-se no CNAE em abril de 2019. 
Também o “Field Day”, realizado na nossa Região, permitiu trazer muito dinamismo à mesma. 
Atualmente, em Coordenação, a Região tem o processo eleitoral aberto e encontra-se a rea-
lizar as atividades aprovadas em Plano Regional de junho de 2019, da segunda componente 
“Partilhar”.

Porto

Enquadrado no Plano Trienal – “Porto - Escutismo que Marca” a Região do Porto assumiu, 
neste último ano de triénio, como tema a “Lei e Promessa – Marca o Coração”. Destaque para 
duas áreas: avaliação e acompanhamento do Programa Educativo, e dinamização do Sistema 
de Formação de Adultos. Foram promovidos, os habituais Encontros de Guias, Conselho de 
Ombú e ThinkTanks, assim como os Encontros da Semana Assis dinamizados pela Assistência 
Regional.

O Congresso Regional, a Gala Regional e o Encontro Regional de Chefes de Agrupamento, 
foram momentos de grande relevância. Destaque especial para a edição do Click’It Scout, em 
Valongo e para o São Jorge, em Gaia, com 5000 Escuteiros.

Santarém

“Passo a Passo…. completamos a construção” é o mote da proposta da Junta Regional de 
Santarém. Esta iniciativa desenvolve-se na vontade de passo a passo continuar a construção 
da unidade da Região e fazer um escutismo de qualidade e quantidade na Região de Santa-
rém. Neste ano 2018-2019 propusemo-nos a Viver como São José, assumindo o seu modelo, 
e a plaina como símbolo da madeira que é trabalhada pelo carpinteiro com tanto amor a 
transforma.

Durante este ano demos continuidade à formação, incluindo CAP de I e III Secção num mo-
delo transitório para o Percurso de Educadores. Desenvolvemos várias iniciativas na área pe-
dagógica, de destacar: EnCargos, ERGuias, ERChefes de Unidade e Encontros Regionais das 
Secções. Realizamos a II Semana em Taizé uma semana de reflexão, serenidade e interioriza-
ção para o desenvolvimento da área espiritual. Na área financeira tentamos fazer as Contas 
com rigor e simplicidade, agora regendo-se pelo ano escutista (outubro a setembro).

Setúbal

Setúbal dedicou o ano 2019, sobretudo, à consolidação da formação, com o arranque dos 
Cursos de Educadores de III e IV Secções, à proximidade aos Agrupamentos, com as habituais 
reuniões com as direções. 

Em matéria de atividades, ao São Paulo, Jogos da Primavera, 96 anos do CNE e Cursos de 
Guias. E à aquisição e preparação da 1.ª fase da Nova Sede Regional, que abrirá portas já na 
primeira semana de janeiro de 2020, permitindo maior autonomia quer ao nível administra-
tivo e de DMF, mas também ao nível de espaços de reuniões e formação. O último trimestre 
de 2019, marca já o arranque da preparação do Acareg 2020, que sairá sob o mote “Era uma 
vez...”.

Viana do Castelo

Na Região de Viana do Castelo, a ação esteve orientada para a melhoria do trabalho peda-
gógico dos Agrupamentos, assente nos percursos de formação, inicial e de aprofundamento, 
que proporcionamos aos nossos dirigentes, bem como na realização de grandes atividades 
regionais. Destacaram-se as seguintes ações: Percurso Inicial de Formação; Encontro Inicial; 
Encontro Inicial de Tutores Locais, Curso de Educadores, no modelo transitório e o Encontro 
de implementação do sistema de progresso (EISP) para as II e III Secções. No que concerne 
à realização de grandes atividades regionais, destaca-se o Encontro Regional de Guias (ER-
GUIAS), a Atividade Regional de S. Jorge, o Raid Regional de Pioneiros e a Abertura do Ano 
Escutista 2019-2020.

Continuamos o trabalho preparatório para iniciar as obras do Centro de Formação Escutis-
ta Regional, com a aprovação do projeto, a obtenção das licenças necessárias, bem como 
reuniões com entidades para garantir parte importante do seu financiamento. Foram ainda, 
desenvolvidos eventos de angariação de fundos, pelos Agrupamentos, destinados a financiar 
este projeto, crucial para o futuro do escutismo na Região.

Vila Real

Na Região de Vila Real destacou-se o seguinte: na área pedagógica a aposta foi nas ativida-
des regionais de Secção. Como habitual fizemos o lançamento do tema e imaginário para 
o ano escutista no Encontro Regional em outubro e desafiamos as subunidades a preparar 
um projeto para uma atividade típica de Secção com a duração de três dias. Realizamos uma 
escolha regional e em Conselho de Guias fizemos o enriquecimento dos projetos que deram 
origem e consistências às atividades regionais de Secção. Uma referência ainda ao Cenáculo 
Regional que, em 2019, teve uma participação superior ao habitual na Região, fruto da capa-
cidade de motivação e organização da equipa projeto. O Dia da Orientação, uma atividade 
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proposta para o nosso Centro de Atividades Escutistas e que queremos que seja um mote 
para a dinamização do CRAE como centro de formação para os nossos escuteiros.

Na formação realizamos mais um Percurso Inicial de Formação e iniciamos a preparação de 
um percurso de Educadores que deverá decorrer durante 2020.

Viseu

A vivência do Escutismo na Região de Viseu, sob o lema “Mais Além!… Vamos”, foi marcada 
pela crescente participação nas atividades regionais das quatro Secções, culminando com a 
massiva participação na Concentração Regional que congregou, em Rio de Loba, cerca de 
1400 escuteiros da Região. Em todas as atividades desenvolvidas esteve presente a grande 
maioria dos Agrupamentos, verificando-se assim um grande sentido de família escutista e 
pertença à Região de Viseu.
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Da missão pastoral do Assistente Nacional ao longo do ano 2018-2019, importa realçar 
aquilo que constitui o seu trabalho permanente – o acompanhamento das pessoas e equipas 
ao serviço do nível nacional do CNE e a relação com a Conferência Episcopal Portuguesa, 
através da Comissão Episcopal do Laicado e da Família. Particularmente significativo neste 
período temporal foi o acompanhamento do processo de revisão estatutária em curso no 
CNE. Também relevante tem sido a participação na Pastoral Juvenil a nível nacional, concreta-
mente no conselho que acompanha o respetivo departamento nacional.

Igualmente constante é a relação com as diversas dioceses, através dos respetivos Assistentes 
Regionais, que tem momento significativo na reunião anual (ocorrida em fevereiro 2019), bem 
como na participação do Assistente Nacional em diversos encontros diocesanos do clero ou 
reuniões de Assistentes de Agrupamento. Assim se cuida e fortalece a articulação eclesial 
desta associação, elemento fundador da sua identidade.

No que diz respeito a iniciativas concretas, neste ano devem referir-se as seguintes:

• 4ª edição da formação “4x4: uma fé todo o terreno”, com 27 participantes, em novembro 
2018 e fevereiro 2019;

• Presença e acompanhamento dos diversos cursos de formação de formadores do CNE, 
animando diversos módulos de formação e coordenando os momentos de celebração 
eucarística;

• No âmbito da Conferência Internacional Católica do Escutismo, a Assistência Nacional 
esteve presente no European Young Scout Leaders, na Bélgica (outubro 2018), no semi-
nário da CICE/EM, na Bélgica (novembro 2018), e na reunião de assistentes nacionais, 
em Hagen-Rummenohl/Alemanha (março 2019). Neste contexto, participamos ativa-
mente na constituição da rede de jovens e voluntários destinada a apoiar o trabalho da 
CICE/EM;

• Assistência a atividades – o contingente do CNE ao Jamboree, nos Estados Unidos, foi 
acompanhado pelo Assistente Nacional; a Assistência ao Rover100 foi assegurada pelo 
P.Vítor Araújo, da Região de Braga;

• Na relação com o Santuário de Fátima, além da Equipa de Serviço ao Santuário (cujo 
relatório se apresenta de seguida), tem-se aprofundado a coordenação com as diversas 
entidades que prestam serviço aos peregrinos a pé, bem como o estudo das possibilida-
des de envolvimento de escuteiros no acolhimento aos peregrinos através de propostas 
de voluntariado mais alargadas no tempo e mais envolventes na sua preparação.

Equipa de Serviço ao Santuário de Fátima

No ano em que o Santuário de Fátima elegeu como tema para a melhor vivência do ano litúr-
gico “Dar Graças por peregrinar em Igreja”, mais uma vez o CNE foi chamado a colaborar com 
o Santuário de Fátima, como voluntários, integrados na Associação dos Servitas, no apoio 
prestado por esta associação ao Peregrinos que a este Santuário acorrem, durante as Peregri-
nações Aniversárias, evocativas das Aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos.

À semelhança do que já vem sendo hábito, os elementos que pretendem prestar serviço no 
Santuário manifestam essa intenção através de uma pré-inscrição, cuja confirmação fica de-
pendente do contingente para cada peregrinação, e do número de inscritos para cada uma 
delas.

No ano escutista em apreço inscreveram-se no serviço no Santuário 108 elementos, dos quais 
44 se inscreveram para outubro de 2018 e 64 para as peregrinações de 2019.

Ainda assim, estiveram ao serviço, nas diversas peregrinações, um total de 168 elementos do 
CNE, dos 170 solicitados pelo Santuário, conforme quadro abaixo.

Total elementos

30

30

30

15

20

28

15

Data

outubro 2018

maio 2019

crianças 2019

junho 2019

julho 2019

agosto 2019

setembro 2019

Dias da semana

sexta/sábado

domingo/segunda

segunda

quarta/quinta

sexta/sábado

segunda/terça

quinta/sexta

Elementos solicitados

30

30

30

15

20

30

15
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A Secretaria Internacional (SI), ao longo do último ano escutista, manteve o seu foco de 
atuação centrado no acompanhamento e valorização pedagógica das diversas oportu-
nidades educativas e projetos de cariz internacional. Manteve o apoio e potencialização 
de momentos de preparação, de participação e de avaliação da participação dos nossos 
associados em atividades e representações de âmbito internacional. Neste sentido, dina-
mizou e promoveu a participação em diversos grupos de trabalho europeus e mundiais.

Integrado no contingente da FEP, o CNE teve 651 participantes no 24.º Jamboree Mundial 
2019 – América do Norte, sendo um dos maiores contingentes de Portugal a esta ativida-
de. Previamente à realização da atividade realizaram-se várias reuniões de preparação, 
por parte da equipa de dinamização do Contingente da FEP, com a participação da SI, 
bem como o encontro de contingente. Estamos, ainda, em fase de tratamento e reporte 
acerca dos dados de avaliação.

Promoveu a realização da Portuguese Work Party 2019 (PWP), em Kandersteg, uma ativida-
de onde estiveram 13 participantes. 

No global, a SI apoiou, de forma próxima, as 176 atividades internacionais de iniciativa 
local. 

Para facilitar todo o processo burocrático de construção de atividades escutistas interna-
cionais, o preenchimento e emissão de documentos necessários foram adaptados para a 
nossa plataforma SIIE, o mesmo será oficialmente lançado no início do ano de 2020.

Manteve a dinamização de iniciativas como o Fundo Francisco Sousa Dias, em que foram 
apoiadas 12 atividades escutistas internacionais, com um total de 15 mil euros, a Insígnia 
Scouts “Criando um Mundo Melhor”, o Dia do Fundador, “Escreve em Português para o 
Estrangeiro”, “Insígnia da Lusofonia”, “Scout Yacob” e o programa “ESCout”.

O acompanhamento dos Encontros de Preparação Internacional (EPI) assumiu especial 
relevância, uma vez que se pretendeu valorizar a sua existência e propósito. O EPI ganhou 
o caráter de curso, passando a ter o nome de CPI - Curso de Preparação Internacional, 
passando a estar disponível no Catálogo Nacional de Formação, fazendo parte da oferta 
de formação contínua dos dirigentes. Esta alteração realizou-se em estreita ligação com a 
Secretaria Nacional dos Adultos.

A SI continua a apoiar os Interlocutores Internacionais (II), promovendo o alargamento e 
fortalecimento desta rede e potenciando as dinâmicas de participação e desenvolvimen-
to de atividades escutistas internacionais para um maior número Regiões, de Núcleos e 
de Agrupamentos, não sendo ainda possível um pleno no que toca à existência de Inter-
locutores Internacionais em todas as Regiões. Reforçou-se o processo de disseminação e 

o acompanhamento de oportunidades de dimensão internacional destinadas às nossas 
crianças e jovens, destacando-a como oportunidade educativa de excelência que é e que 
deverá estar ao alcance de todos na nossa Associação.

Esta Secretaria apoiou a presença dos chefes de contingente nas reuniões de Head Of 
Contingent (chefe de contingente) do World Scout Jamboree 2019, Eurojam 2020 e World 
Scout Moot 2021.

O Mercado Internacional 2018 realizou-se na Região de Aveiro, contando com cerca de 
500 participantes e a partilha nacional da Luz da Paz de Belém na Região da Guarda. 
Ainda ligado à Luz da Paz de Belém, estiveram envolvidos na partilha local da Luz 5125 
elementos da nossa Associação.

A SI tem um papel essencial na representação internacional do Corpo Nacional de Escu-
tas ao nível externo, nomeadamente encontros e reuniões organizadas pela Organização 
Mundial do Movimento Escutista (OMME) ou em representação da Federação Escutista 
de Portugal (FEP).

Durante a 24.ª Conferência Europeia do Escutismo - 2019 realizada em Split, na Croácia, 
foi eleito o dirigente Joaquim Freitas para um mandato de três anos como membro do 
Comité Europeu do Escutismo, tendo sido esta candidatura no âmbito da FEP.

No contexto FEP - Federação Escutista de Portugal, esta secretaria contribuiu ativamente 
na idealização e construção para a apresentação da candidatura de Portugal a acolher o 
World Scout Moot em 2025. A candidatura da Federação foi aceite pelo Comité Mundial 
da Organização Mundial do Movimento Escutista em setembro de 2019. A decisão terá 
lugar na Conferência Mundial do escutismo, que decorrerá em agosto de 2020, no Egip-
to. O World Scout Moot é uma atividade mundial destinada a caminheiros/companheiros/
aeronautas e jovens dirigentes.
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Ao longo do ano escutista 2018-2019, a Secretaria Nacional Pedagógica (SNP), levou 
a cabo as diversas iniciativas e desafios propostos, tendo em vista cumprir a sua missão 
e plano estabelecido. As iniciativas propostas encontram-se, na sua maioria, concluídas, 
sendo que, pela sua natureza específica, diversas ações continuam a decorrer e a serem 
concretizadas, por exemplo, a produção e divulgação de ferramentas pedagógicas. 

Revisão do Programa Educativo

O ano escutista 2018-2019 marcou o culminar da revisão do Sistema de Progresso da 
Associação com a sua apresentação no Conselho Nacional de Representantes de março. 
Foram elaboradas todas as ferramentas e manuais necessários para a sua aplicação, de 
modo a que fossem disponibilizados no momento em que o mesmo entrasse em vigor 
(ano escutista 2019-2020) e para as sessões que estão a decorrer nas Regiões. Os ma-
nuais foram disponibilizados em formato digital, encontrando-se a receber contributos 
de melhoramento antes de serem lançados em papel. Os cadernos de pista das Secções, 
que foram disponibilizados, farão parte do conteúdo dos manuais das Secções, que se 
encontra a ser revisto. Realizou-se ainda uma sessão nacional aberta a todos os envolvidos 
na partilha desta revisão, a pedido do Comité Pedagógico. Esta sessão será reproduzida 
nas diversas Regiões, de modo a que a informação se difunda de forma concordante. A 
sessão contou com cerca de 90 dirigentes de 15 Regiões.

Apesar de uma primeira revisão efetuada ao Sistema de Especialidades apresentada com 
a revisão do Sistema de Progresso, ainda há caminho a percorrer com a inclusão de novas 
especialidades e revisão dos requisitos das especialidades já existentes.

No que diz respeito ao Envolvimento na Comunidade, após a inclusão deste elemento no 
método escutista, foram elaborados os documentos necessários para a sua implementa-
ção. Este trabalho foi mais demorado do que inicialmente previsto uma vez que, existe 
muito pouca informação disponibilizada sobre esta temática, enquanto elemento do mé-
todo escutista. 

Projetos Pedagógicos

A 5.ª edição das 48h de Voluntariado teve como foco projetos cuja principal temática 
fosse o Envolvimento na Comunidade, sendo concretizados seis projetos (127 participan-
tes). Para além destes projetos, destacou-se o apoio de tantos escuteiros ao Santuário de 
Fátima durante as peregrinações, entre maio e outubro, tendo sido atribuída a insígnia a 
todos os escuteiros voluntários nesta iniciativa.

Foi também apresentada e aprovada a Insígnia de Vida em Campo, no Conselho Nacio-
nal de junho, e o seu documento orientador, destinado a elementos das quatro Secções, 
foi disponibilizado para todos os Agrupamentos. Neste ponto fica a faltar o documento 
orientador da Insígnia de Marítimo, que se encontra em construção, e a formação especí-
fica para dirigentes no que concerne à Vida em Campo.

Scouts of the World Award (SWA) – Foram entregues 37 insígnias SWA durante o ano escu-
tista, entre as quais 28 insígnias SWA do centenário do Caminheirismo. No fecho do ano 
escutista existiam 13 projetos em fase de serviço e seis em fase de descoberta.

Acompanhamento do Escutismo Marítimo e Escutismo Aéreo

As principais ações da Equipa de Coordenação Marítima, durante o ano escutista, foram 
as seguintes: conclusão e lançamento do Rumos – documento orientador do Escutismo 
Marítimo; Insígnia de Marítimo – definição de requisitos; criação da equipa para elabo-
ração do livro sobre o Escutismo Marítimo e de apoio técnico aos Agrupamentos; acom-
panhamento do planeamento e implementação das atividades náuticas do ACANUC do 
Núcleo Oriental, da Região de Lisboa; acompanhamento dos percursos náuticos do RaY-
de100 e apoio ao planeamento e implementação das atividades náuticas do Rover 100. 
Em colaboração com a Secretaria Nacional dos Adultos realizaram-se os módulos maríti-
mos nas Regiões do Algarve e de Setúbal.

No que diz respeito ao acompanhamento do Escutismo Aéreo foi apresentada e aprova-
da, no Conselho Nacional de março, a proposta de alteração do artigo 54.º do Regula-
mento Geral (inclusão da nomenclatura aérea) e do Regulamento de Uniformes, Distinti-
vos e Bandeiras (uniforme dos escuteiros aéreos). O documento orientador do Escutismo 
Aéreo – Horizontes – ainda está a ser melhorado, sendo preciso incluir uma resenha histó-
rica do escutismo aéreo em Portugal. 

Comités

Realizaram-se dois Comités Pedagógicos neste ano escutista (em março e em setembro), 
estando presente, em ambos, 16 das 20 Regiões do CNE. Estes Comités foram momentos 
muito importantes para o envolvimento de todas as Regiões na construção de um cami-
nho conjunto que vá ao encontro das preocupações das Regiões.

No Comité de março foram também realizadas reuniões sectoriais, onde se abordaram 
temas mais específicos de cada Secção. Apesar do número de participantes nestas reu-
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niões sectoriais ter aumentado, nota-se pouca participação dos responsáveis de Depar-
tamento, o que dificulta o envolvimento das Regiões no trabalho das Equipas Nacionais 
das Secções.

Encontro Nacional de Guias (ENG)

O segundo ano de implementação do modelo pedagógico do Encontro Nacional de 
Guias foi um ano de consolidação da dinâmica, tanto a nível nacional como nas Regiões 
e Agrupamentos. Da avaliação realizada sentiu-se que é necessário insistir nos Encontros 
de Guias de Agrupamento, de modo a que as conclusões do Encontro Nacional espe-
lhem a vontade e as preocupações das bases.

O Encontro Nacional teve lugar nos dias 18 e 19 em Lisboa, tendo participado 378 es-
cuteiros - 55 Lobitos, 61 Exploradores, 60 Pioneiros, 58 Caminheiros e 144 Candidatos a 
Dirigente/Dirigentes – de 19 das 20 Regiões do CNE.

O tema proposto para a dinâmica nacional foi “Envolves-te?”, tendo como principal obje-
tivo divulgar a maravilha do método escutista “Envolvimento na Comunidade” junto das 
estruturas do CNE e auscultar os Guias no sentido de perceber o entendimento que eles 
têm quanto ao envolvimento da Associação e o impacto que o Escutismo tem na sua 
realidade local e na sociedade. As conclusões deste ENG foram já partilhadas com a As-
sociação. Durante a realização do ENG foram abordados temas propostos pelos Guias, 
em dinâmica de speakers corner. Os temas propostos foram associados em seis postos: 
Relação Educativa, Igreja, Sustentabilidade Ambiental, Diversidade, Construção do CNE 
e Futuro do CNE.

Dos temas propostos pelos Guias, à semelhança da edição anterior, saiu o tema da dinâ-
mica de 2020 – Sustentabilidade Ambiental.

Comemorações do Centenário do Caminheirismo

O Centenário do Caminheirismo foi comemorado, por opção da SNP, durante o ano escu-
tista 2018-2019, tendo início no mês em que se comemorou os 100 anos do Caminheiris-
mo, em agosto de 2018, e terminando com a realização do Rover100, em agosto de 2019. 
Destas comemorações podemos salientar quatro grandes dinâmicas:

• Comemoração do dia da Conversão de S. Paulo - foi proposta uma dinâmica com 
três desafios para ser vivida em Clã;

• Albergue de Sonhos – esta iniciativa do Centenário teve como objetivo criar um 

espaço comum a todos os Caminheiros para partilha de projetos e iniciativas que 
estimulem a vivência do Caminheirismo. Apesar de nem todas as funcionalidades 
inicialmente pensadas para a app terem funcionado, esta pode ser uma ferramenta 
importante no futuro próximo do Caminheirismo;

• RaYde100 – foi uma das grandes comemorações deste Centenário cujo objetivo era 
envolver os Agrupamentos, os seus elementos e as comunidades neste momento 
importante da Associação. O RaYde100 foi acompanhado pelos símbolos da IV Sec-
ção, sendo de destacar a presença do Fogo, materializado pela Luz da Paz de Belém, 
acesa na cerimónia nacional na Região da Guarda. Teve início no dia da conversão de 
S. Paulo, em janeiro, na Região da Guarda e teve como culminar a Eucaristia do Rover 
100 onde a Luz chegou pelas mãos de uma Pata Tenra, cujo testemunho de partici-
pação neste RaYde 100 marcou todos os presentes. O RaYde100 percorreu 2700 Km, 
por via terrestre e troços náuticos, e teve a participação de cerca de 45 mil partici-
pantes de 500 Agrupamentos, de todas as Regiões escutistas e dos Agrupamentos 
da Suiça (Genebra e Zurique). Participaram também a FNA, a AEP e o Agrupamento 
de Escuteiros de Santo Afonso, pertencente à Letzebuerger Guiden a Scouten. Pelo 
seu envolvimento, pelas comunidades que marcou e pelos testemunhos de vivência 
e persistência, esta foi, sem dúvida, uma das grandes atividades deste ano escutista.

• Rover100 – descrito no ponto seguinte.

Rover100 - Comemoração dos 100 anos do Caminheirismo

O Rover100 - Comemoração dos 100 anos do Caminheirismo decorreu de 10 a 17 agosto 
de 2019, na Região de Aveiro, conseguindo reunir as melhores condições e levar a cabo 
as atividades preparadas e desenvolvidas, para que 1200 jovens adultos (portugueses, 
libaneses, húngaros e ingleses) se espalhassem por 25 freguesias/localidades em Aveiro, 
para fazer Serviço nas comunidades locais.

Teve como finalidade proporcionar a todos os Caminheiros/Companheiros/Rovers uma 
atividade nacional em que o Serviço assumisse um papel vital, vocacionada para a troca 
de experiências e para o intercâmbio entre Caminheiros/Companheiros (CNE e AEP) das 
várias Regiões e Rovers doutros países, guiando-se pela aplicação do método escutis-
ta e no cumprimento da Promessa Escutista, como forma de testemunhar o espírito de 
fraternidade, idealizado por BP, celebrar o Centenário do Caminheirismo e envolver os 
Caminheiros/Companheiros/Rovers numa atividade de referência para a IV Secção de Co-
nhecimento Pessoal, Superação, Envolvimento na Comunidade e de Crescimento na Fé, 
fomentando laços e assim conhecerem as diferentes realidades e fortalecendo o Espírito 



Relatório 2018-2019 | 16

do Caminheirismo.

A SNP nomeou uma equipa - CR100 (Construtores do Rover do Centenário) - constituída 
por Caminheiros, Candidatos a Dirigente e Dirigentes das várias Regiões, sob a Coorde-
nação Nacional do dirigente José António Ferreira (Região de Braga, Núcleo de Vila Nova 
de Famalicão).

O desenvolvimento do Modelo Pedagógico do Rover100 foi feito através do Apelo Pes-
soal (percurso individual), da ida Ao Encontro com o Outro, da Vivência em Clã/Comuni-
dade e da Jornada de Serviço e da Celebração em Rover (no Centro Nacional de Forma-
ção Ambiental de S. Jacinto e na cidade de Aveiro).

Os participantes foram desafiados a celebrar o centenário do caminheirismo, através do 
Rover100, tendo como Imaginário o filme “O Herói de Hacksaw Ridge” – história verda-
deira de um soldado que, com bravura, enfrenta corajosamente forças muito superiores a 
ele e, em nome dos seus valores pessoais e das suas convicções religiosas, luta na frente 
de batalha sem estar armado, acreditando que, apesar de a guerra ser justificada, matar 
continuava a ser errado. Viver o Rover do Centenário levou os participantes a reafirmar a 
importância de assumirem os compromissos e defenderem, sem medo, as suas convic-
ções e credos. 

A presença destes jovens foi fortemente vivida e sentida por toda a comunidade avei-
rense, onde a troca de experiências, a partilha e o espírito de serviço, deixou todos mais 
ricos, populações locais e escuteiros. Tudo isto só foi possível, porque confiaram na nossa 
Missão e deste modo conseguimos deixar o mundo um pouco melhor do que o encon-
trámos, como dizia o nosso fundador, Baden Powell.

Estamos todos de parabéns. Não existe, na sociedade portuguesa, outra associação ou 
estrutura de base voluntária que consiga organizar uma iniciativa desta dimensão. Todas 
os envolvidos na organização do Rover100 devem ser felicitados por terem contribuído 
para o êxito da atividade. 

1) Avaliação 

a) Aspetos Positivos: 

• O apelo/desafio pessoal;

• A formação, em crescendo, “das unidades” – Pelotão e Companhia; 

• A dinâmica da chegada aos vários apeadeiros e a forma rápida do check-in; 

• A forte vivência das “Companhias” nas comunidades, interagindo com os locais;

• Apoio às equipas; 

• Resolução de problemas e resposta às reclamações;

• Proximidade/relacionamento muito próximo da Equipa CR100 com todo o staff;

• Ter caminheiros à “frente”;

• A chegada das várias “Companhias” a campo, transmitindo a alegria, o espírito de 
equipa e forte dinâmica vivida nas comunidades locais;

• Sonhar/viver o propósito do Caminheirismo;

• A entrega dos dirigentes e a tolerância;

• O espírito de entreajuda nos momentos de stress;

• Dinâmicas do staff (oração matinal, festa pré-entrada; Messe);

• O ambiente vivido no staff e a transparência.

b) Aspetos menos positivos:

• Sobrecarga de alguns elementos da equipa, por falta de distribuição de tarefas e 
disponibilidade para as realizar;

• Incumprimento das saídas de campo, no final de atividade, tanto no horário como 
os elementos dos serviços; 

• Cumprimento de horários.

c) Sugestões e propostas 

• Melhoria das infraestruturas, nomeadamente banhos e distribuição das casas de 
banho; 

• As limpezas da casa de banho serem realizadas pelos Clãs; 

• Espaços distintos para secretaria e equipas de trabalho; 

• Melhoria da alimentação e ementas equilibradas; 

• Envio da informação por mail ou mensagem para ser mais rápida a sua passa-
gem; 

• Abertura e encerramento mais escutista;

• Envolvimento na atividade dos dirigentes (staff) mais cedo;

• Melhor aproveitamento em Campo dos momentos em Rover;

• Potencializar em campo a forte dinâmica vivida/trazida das “Companhias”, duran-
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A Secretaria Nacional dos Adultos (SNA), até ao final de setembro de 2019, procurou dar res-
posta às ações definidas para os diferentes objetivos, mas também promoveu e desenvolveu ou-
tras ações para a área dos adultos voluntários do CNE. Assim, apresentamos as principais ações 
planeadas e/ou realizadas, para cada uma das prioridades definidas: 

Sistema de Formação de Adultos no Escutismo 

No Centro Nacional Escutista de Fátima foram dinamizados dois Comités Nacionais dos Adul-
tos. O primeiro realizou-se a 16 de fevereiro de 2019 e a agenda incidiu na discussão sobre o 
documento “Escutismo: Movimento Seguro – Política” e o desenvolvimento do documento base 
orientador “Percurso Pessoal de Formação Contínua”. O segundo realizou-se a 21 de setembro de 
2019 e a agenda incluiu a apresentação do folheto da Política - Escutismo: Movimento Seguro e 
a utilização do Manual de Boas Práticas e Código de Conduta. Ainda se discutiu as modalidades 
para contacto e o formulário para denúncias. Foi também abordada a abertura de concurso / 
open call para bolsa de psicólogos. Com base na análise dos relatórios de PIF existentes, foi rea-
lizada uma discussão sobre a Avaliação do Percurso Inicial de Formação (PIF). Relativamente ao 
Percurso Pessoal de Formação Contínua (PPFC), foi trabalhado o documento orientador do PPFC 
– ciclo piloto e percursos formativos.

Durante todo o ano procedeu-se a desenvolvimento e testes da Plataforma de Gestão da For-
mação de Adultos – Cordilheira da Aprendizagem. Também se levou a cabo o desenvolvimento, 
lançamento e divulgação de uma Infografia do Percurso Inicial de Formação. Ainda, se procedeu 
ao Desenvolvimento do Ciclo Piloto do Percurso Pessoal de Formação Contínua, das normas e 
documento orientador.

Formação

De outubro de 2018 a setembro de 2019 foram realizadas diversas oportunidades formativas, das 
quais se destacam:

• 4X4: uma fé todo o terreno, realizada a 17 e 18 de novembro de 2018 e a 2 e 3 de fevereiro 
de 2019 no Centro Nacional Escutista de Fátima;

• Curso de Formação para Conselhos Fiscais e Jurisdicionais do C.N.E., realizado a 8, 9 e 10 de 
junho de 2019 no Centro Nacional Escutista de Fátima;

• Módulo Marítimo, inserido no PIF: Ciclo 6 – Região da Madeira (Funchal) – 5, 6 e 7 de outubro 
de 2018, Ciclo 7 - Região do Algarve (Ferragudo) - 17 e 18 novembro de 2018 / 30 e 31 de 
março de 2019, Ciclo 8 - Região de Setúbal (Base Naval do Alfeite) 1.ª Sessão: 21 e 22 de 
setembro 2019;

te a primeira fase do Rover;

• Rever o modelo de seleção nas Regiões dos caminheiros selecionados para a 
coordenação de uma atividade desta dimensão;

• Selecionar mais cedo os dirigentes de apoio aos caminheiros da coordenação 
(CR100) distribuídos pelas várias equipas (Atividades e Animação; Administrati-
va; Alimentação; Comunicação e Imagem; Festa Final; Infraestruturas; Logística; 
Saúde, Segurança e Proteção Civil);

• Iniciar a preparação do Rover com o mínimo de um ano e meio de antecedência 
(necessidade de investir os primeiros meses na consolidação da equipa constituí-
da por caminheiros de várias regiões).

Tecoree 19

Este foi o segundo ano em que se realizaram as eliminatórias regionais nos novos moldes 
– presencialmente e nas Regiões. O número de participantes nas eliminatórias regionais 
aumentou significativamente, consolidando o objetivo a que nos propusemos inicialmen-
te, o de tornar o Tecoree numa ferramenta pedagógica aberta a todos os Pioneiros como 
forma de trabalhar a técnica escutista. As eliminatórias regionais foram realizadas em to-
das as Regiões do CNE, tendo estado envolvidas cerca de quatro mil pessoas (três mil 
Pioneiros e mil adultos acompanhantes). No torneio final, no CNAE, estiveram presentes 
19 das 20 Regiões do CNE.

Outras iniciativas

Ainda a destacar algumas ações realizadas no ano escutista 2018-2019:

• Dinâmicas de comemoração dos Patronos;

• Acompanhamento do 17.º e 18.º ciclo do Cenáculo Nacional – neste âmbito foi rea-
lizada uma reunião com a EP do Cenáculo Nacional, onde foi discutida a proposta 
de Regulamento para o Cenáculo;

• Elaboração da ferramenta de intercâmbio Whakawhiti para a II Secção;

• Fundo Manuel Faria – foram apoiados 10 projetos, num valor total de 11 mil euros;

• A ferramenta de vivência local para Pioneiros, que tem em vista reforçar o Envol-
vimento na Comunidade nos nossos jovens escuteiros, não foi realizada no ano 
escutista, tendo sido opção transitar esta ação para o ano escutista seguinte.
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• Formação de Agrupamentos na Suíça, com deslocação a Zurique para conclusão do PIF e 
Investiduras – 8 a 10 de março de 2019 – Susana Fonseca, Ivo Faria e Ernesto Machado.

Formadores

Nos dias 27 e 28 de outubro de 2018 realizou-se um Encontro Nacional de Formadores/Diretores 
de Formação (ENFORMA/EDF) no Centro Nacional Escutista de Fátima.

Cursos de Formação de Formadores:

• Curso Complementar de Formação (CCF) Norte – Período de Estágios e Avaliação;

• CCF Centro, 6 e 7 de outubro de 2018 – Período de Estágios e Avaliação;

• CCF Sul – Período de Estágios e Avaliação;

• Curso de Animadores de Formação (CAF) Norte, 24 e 25 de novembro de 2018 (3.ª sessão) 
e 12 e 13 de janeiro de 2019 (4.ª sessão) – Período de Estágios e Avaliação;

• CAF Sul, 24 e 25 de novembro de 2018 (3.ª sessão) e 5 e 6 de janeiro de 2019 (4.ª sessão) – 
Período de Estágios e Avaliação;

• Curso de Diretores de Formação, 24 e 25 de novembro de 2018 (3.ª sessão) – Período de 
Estágios e Avaliação.

Escutismo: Movimento Seguro (E:MS)

Lançamento das seis Fichas de Módulo (cinco para a Formação Contínua e um para o PIF) – Circu-
lar 18-11-SNA e 18-12-SNA, de 31-10-2018.

Lançamento da formação obrigatória para todos os Dirigentes do CNE, nas cinco áreas E:MS – 
Circular 18-13-SNA e 18-14-SNA, de 31-10-2018.

Formação de Formadores para a Capacitação E:MS – Circular 18-18-SNA, de 28-11-2018. Datas 
de formações:

• Fátima - ENFORMA/EDF 2018 (27 e 28 de outubro de 2018);

• Lisboa (16 e 17 de fevereiro de 2019);

• Leiria-Fátima (23 e 24 de março de 2019);

• Viseu (30 e 31 de março de 2019);

• Algarve (6 e 7 de abril de 2019);

• Madeira (18 e 19 de julho de 2019).

Lançamento da Política do E:MS e aprovação por unanimidade em Conselho Nacional (1 de junho 
de 2019) – Circular 19-7-SNA, de 4 de julho de 2019.

Criação de brochura da Política E:MS e difusão na revista Flor de Lis de setembro de 2019, para 
todos os Dirigentes.

Lançamento do Manual de Boas Práticas e Código de Conduta - Circular 19-7-SNA, de 4 de julho 
de 2019.

Lançamento de linha de denúncias e ocorrências do E:MS - Circular 19-7-SNA, de 4 de julho de 
2019.

Lançamento do projeto de criação dos módulos de formação E:MS em formato e-learning.

Lançamento de Bolsa de Psicólogos para apoio a ocorrências E:MS – setembro de 2019.

Atualização de Ficha de Módulo de Formação referente ao Módulo “Escutismo: Movimento Segu-
ro – Política e Boas Práticas” - na sequência da aprovação e lançamento da Política do Escutismo: 
Movimento Seguro, e do Manual de Boas Práticas e Código de Conduta – Circular 19-9-SNA, de 
30 de setembro de 2019.
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De outubro de 2018 a setembro de 2019, a Secretaria Nacional Ambiente e Sustenta-
bilidade (SNAS) procurou concretizar, em grande medida, as diversas iniciativas e pro-
postas previstas no Plano para este período, sendo que diversos projetos, por serem de 
longo prazo terão continuidade e alguns irão intensificar-se nos próximos períodos.

Durante este período, a SNAS, através dos seus diversos Departamentos, deu continuida-
de ao compromisso com a Agenda 2030, das Nações Unidas, aprofundando o trabalho 
e a concretização de ações tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas para 
cada um dos ODS. Para tal, foi constituída um Equipa Nacional para acompanhar e dina-
mizar estas ações.

O Departamento Nacional de Ambiente (DNA), potenciando as sinergias criadas com 
as diversas parcerias e protocolos estabelecidos com entidades externas, levou a cabo a 
realização do curso de Educação Ambiental, em parceria com o Oceanário de Lisboa. Por 
forma a podermos dar mais condições e capacitações aos nossos jovens, para que desen-
volvam novas Oportunidades Educativas, continuamos a aprofundar a concretização de 
parcerias com entidades na área ambiental e de sustentabilidade. Os elementos do DNA 
participaram em diversos fóruns e encontros, solicitados pelas Regiões e pelos Cenácu-
los, quer na realização de workshops, quer na dinamização para a participação dos nossos 
jovens em ações ambientais, como a Insígnia Mundial do Ambiente. Particular destaque 
para a presença em diversos ACAREG’s, ACANUC’s e no Rover100, dinamizando espaços 
de formação e sensibilização na área ambiental. Este ano, o CNE participou ativamente 
na Hora do Planeta em conjunto com a WWF – Portugal. O programa Trees for The World 
2018 registou, uma vez mais, uma grande adesão dando um importante contributo para a 
reflorestação de Portugal, mas, mais importante, uma oportunidade de sensibilização dos 
participantes para as problemáticas relativas à floresta.

A Equipa Nacional Objetivos de Desenvolvimento Sustentável levou a cabo a compi-
lação de mais de 700 ações e desafios, para a concretização dos 17 ODS, nas diferentes 
Secções. Estas ações serão a base da aplicação a lançar para que todos possamos contri-
buir para atingir os objetivos da Agenda 2030. Os elementos da equipa participaram ati-
vamente em ações de sensibilização e formação em diversos Cenáculos, acampamentos 
Regionais e de Núcleo e no Rover100.

O Departamento Nacional de Radioescutismo (DNR) levou a cabo as atividades previs-
tas, com particular destaque para o Field Day e o Jota/Joti. Neste período, o DNR manteve 
o apoio e assessoria de comunicações a várias atividades, conforme solicitações recebi-
das.

O Departamento Nacional de Centros Escutistas (DNCE) manteve o acompanhamento 
e apoio aos Centros e Campos Escutistas, procurando estimular a sua melhoria constante, 
tendo concretizado o primeiro apoio no âmbito do Fundo de Apoio aos Centros e Cam-
pos Escutistas. 

O Departamento Nacional de Proteção Civil e Segurança (DNPC) concretizou as quatro 
sessões da “Operação Fátima”, de apoio aos peregrinos em Fátima. No âmbito das Me-
didas de Auto Proteção nas sedes e Centros Escutistas, deu-se continuidade ao trabalho 
de preparação para o apoio à concretização das MAP nos diversos edifícios e espaços 
do CNE. Foi possível, ainda, avançar com a preparação da solução de comunicação auto-
mática de atividades e a elaboração de ficha de segurança, projeto a ser implementado 
brevemente. 

No Centro de Documentação Escutista (CDE) prosseguiu o trabalho de digitalização 
dos documentos históricos, garantindo a preservação e salvaguarda da documentação 
histórica da Associação. Decorre a inventariação do acervo museográfico existente, com o 
apoio e a orientação científica nesta área, sendo o trabalho realizado por um estudante de 
mestrado. O Museu do CNE participou no encontro europeu de colecionares de objetos 
escutistas, em Barcelona. O Museu continua a registar um aumento visitas, contribuindo 
assim para a divulgação da história do CNE e do Escutismo em Portugal. Foram ainda 
levadas a cabo diversas obras de melhoria, tendo em vista a ampliação do espaço do 
Museu para vir a acomodar novos espaços museológicos.

O Centro Nacional Escutista de Fátima (CNEF) concretizou as obras e ações necessá-
rias para a conclusão do processo de licenciamento e procedeu à melhoria de alguns 
equipamentos, por forma a garantir as melhores condições e meios para quem pretenda 
pernoitar e realizar as suas atividades em Fátima.
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Apresenta-se, de seguida, a avaliação das iniciativas da responsabilidade da Secretaria 
Nacional para o Planeamento (SNPL), que desenvolveu a sua ação tendo por base três 
áreas de atuação:

Ao nível da Dinâmica Interna

Ao longo do ano, a Junta Central reuniu presencialmente 11 vezes, com uma ordem de 
trabalhos previamente organizada. Nos meses de dezembro, fevereiro, abril e maio as 
reuniões coincidiram com atividades nacionais, nomeadamente, Luz da Paz de Belém na 
Guarda, reunião de Chefes Regionais em Fátima, Tecoree em Idanha-a-Nova e Encon-
tro Nacional de Guias em Lisboa. Deste modo, a equipa entendeu reunir nos locais de 
realização dessas atividades de forma a uma maior presença e participação de todos os 
membros. Considerou-se pertinente a descentralização das reuniões, permitindo, desse 
modo, uma maior aproximação com as Regiões. Pontualmente e sempre que necessário, 
a equipa reuniu via Skype para que as deliberações ocorressem de forma mais célere.

No ano 2018-2019 elaborou-se o Relatório e Contas 2018 e o Plano e Orçamento 2019-
2020, ambos apresentados e aprovados em Conselho Nacional de Representantes de 
março e de junho, respetivamente. A elaboração dos documentos contou com a partici-
pação de todos os Secretários, sendo da responsabilidade desta secretaria a sua junção e 
organização do documento final a apresentar à Associação.

Na dimensão do Envolvimento

As diversas Regiões foram remetendo à Junta Central os seus Planos e Relatórios, porém, 
não foi possível avançar com a sua análise. A não concretização desta ação prendeu-se 
com a necessidade desta secretaria se focar em prioridades como a elaboração dos Rela-
tórios e Planos e organização das reuniões da equipa.

Realizaram-se, ainda, três reuniões com Chefes Regionais, duas em Fátima e uma na Re-
gião de Vila Real.

Na área da Inclusão e Diversidade

No que diz respeito à Inclusão e Diversidade, esta secretaria tem vindo a refletir, em con-
junto com elementos de várias Regiões, sobre as dificuldades e necessidades sentidas 
assim como na identificação de boas práticas a disseminar. No mês de março realizou-se 
uma reunião de trabalho onde se analisou diversos documentos de outras Associações 
assim como as orientações da WOSM. Iniciou-se um processo de discussão e reflexão 
sobre a possibilidade de desenvolvimento de uma política sobre a Diversidade e Inclusão 
para o CNE.

No Campo Nacional de Atividades Escutistas (CNAE), o staff do campo deu continui-
dade aos trabalhos de melhoria de alguns equipamentos e funcionalidades, por forma 
a garantir melhores condições para a realização de atividades em campo. Foi possível 
adquirir uma nova viatura com as características adequadas para o apoio às intervenções 
em campo, garantido uma maior mobilidade, apoio e segurança. Para além de mais uma 
edição do Tecoree, o CNAE registou a procura de diversos grupos de escuteiros e não 
escuteiros para a realização de atividades. A Capela Nossa Senhora de Fátima continuou, 
ao longo deste período, a receber diversas distinções e menções honrosas, o que muito 
tem valorizado o campo e a excelência da edificação. 

A Base Nacional da IV – Drave levou a cabo as atividades previstas no programa da Drave 
Scout Center, para os Companheiros e Caminheiros, mantendo ao longo do ano diversas 
atividades dedicadas à proposta pedagógica da IV Secção, sempre com grande adesão 
por parte dos Caminheiros e Companheiros, inclusive com um aumento de participação 
de Rovers de diferentes países. A Drave manteve o seu programa de formação do staff, o 
que garante a manutenção de uma capacidade de resposta mais eficaz às necessidades 
específicas deste centro escutista. O facto de a Drave ser membro do “The Goose Ne-
twork” e do SCENES - Scout Centre of Excellence for Nature and Environment, é decisivo 
também para a permanente atualização das iniciativas e atividades a realizar e uma garan-
tia de qualidade ambiental certificada. Neste âmbito, a Drave apadrinhou a certificação 
SCENES de dois campos escutistas no Brasil.

Na Casa do Escuteiro II, nas Olaias, foram levadas a cabo pequenas ações de melhoria 
do espaço, por forma a melhorar a qualidade da estadia de quem nos visita. Este número, 
muito embora continua a aumentar, ainda apresenta um grande espaço de crescimento.
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O ano 2018-2019 foi um ano de grande atividade para a Secretaria Nacional para a Ges-
tão (SNG), como muitas ações a vários níveis tais como: 

• Início da uniformização contabilística para a integração de contas para os níveis 1, 
2 e 3 (Junta Central, Juntas Regionais e Juntas de Núcleo) que teve início no dia 1 
outubro de 2018;

• Finalização do software SIIC, acompanhado de várias ações de formação realizadas 
por todo o país (direta e indiretamente pelos próprios níveis), permitindo ter todas as 
condições para dar início à integração do nível 4 (Agrupamentos);

• Continuação da reorganização dos Serviços Centrais em termos de estrutura e de 
funções;

• Continuação da política de reorganização de toda a informática dos Serviços Cen-
trais e para toda a Associação, de acordo com as reais necessidades do CNE, tendo 
cada vez mais presente as questões de segurança dos mesmos;

• Continuação da grande aposta da Associação na maior campanha de angariação de 
fundos, a Campanha do Calendário, que voltou a ultrapassar o objetivo definido com 
mais de 430 mil calendários vendidos;

• Tornar o DMF Nacional cada vez mais próximo e ao serviço dos DMF’s locais, através 
de ações concertadas em Conselho de Gestão;

• No que diz respeito às contas, as mesmas deram um resultado operacional de 
96.263,59 euros, mas atendendo aos vários investimentos realizados nos últi-
mos anos, o valor de depreciações do exercício/amortizações tem um impacto de 
152.259,82 euros, o que origina um resultado líquido negativo de 55.996,23 euros.

Recursos Humanos 

O ano 2018-2019 foi um ano de reorganização nos Serviços Centrais com a introdução 
da nova metodologia de funções, que melhor se adequa à atual realidade e aos projetos 
existentes com entradas e saídas de recursos por diferenciados motivos.

Censo de 2019

O Censo de 2019, com 70.470 escuteiros recenseados, registou uma diminuição do efe-
tivo de 1122 elementos, o que corresponde a -1,57% (71.470 em 2018), facto que conti-
nuamos a atribuir à envolvente social nacional e à progressiva diminuição da população 

Censo 2018 – Efetivo por categoria e género de Associado

Aspirantes a Associado não-Dirigente

Associados não-Dirigentes

Sub Total

Peso

Candidatos a Dirigente

Dirigentes

Sub Total

Peso

Total

Peso no total

Masculinos

4 389

21 310

25 699

77%

1 685

6 084

7 769

23%

33 468

48%

Femininos

4 681

25 584

30 265

82%

2 193

4 422

6 615

18%

36 880

52%

Total

9 070

46 894

55 964

80%

3 878

10 506

14 384

20%

70 348

100%

Agrupamentos em 2018

Filiados ativos

Em formação

Filiados supensos

Filiados extintos

Total

1011

8

27

367

essencialmente a jovem que é o alvo da proposta educativa do CNE (envelhecimento 
populacional e redução da população em idade escolar).

É de salientar que este decréscimo ocorreu em 11 das 20 Regiões, face às oito no ano 
anterior, o que significa que três Regiões diminuíram o seu efetivo face ao ano passado, 
a saber: 

• das 20 Regiões, nove cresceram face a 2018 e que foram – Beja (6,51%), Guarda 
(3,51%), Portalegre e Castelo Branco (1,84%), Viseu (0,70%), Leiria-Fátima (0,64%), 
Viana do Castelo (0,29%), Évora (0,19%), Lisboa (0,17%) e Santarém (0,12%);

• das 11 Regiões que decresceram de efetivo, as mais notórias são – Lamego (9,28%), 
Bragança-Miranda (8,48%), Madeira (4,90%), Coimbra (3,89%), Setúbal (3,78%), Al-
garve (3,26%), Porto (3,02%) e Açores (2,39%). Abaixo dos 2% temos as Regiões de 
Braga (1,79%), Aveiro (1,19%) e Vila Real (0,97%).

• as Regiões que têm crescimento desde de 2016 são – Leiria-Fátima, Lisboa, Portale-
gre e Castelo Branco, Santarém e Viana do Castelo.
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2 589

13 326

1 009

1 103

9 286

2 457

4 527

1 698

1 319

2 170

Censo 2018 – Efetivo por categoria e género de Associado

Região

AÇORES

ALGARVE

AVEIRO

BEJA

BRAGA

BRAGANÇA-MIRANDA

COIMBRA

ÉVORA

GUARDA

LAMEGO

2018

3 561

-58

-1,60%

2 333

11

0,47%

3 266

146

4,68%

830

-37

-4,27%

13 859

48

0,35%

495

8

1,64%

4 239

-54

-1,26%

1 540

-11

-0,71%

997

-68

-6,38%

582

20

3,56%

2016

3 655

2 258

3 178

922

14 202

472

4 361

1 592

1 052

565

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

2019

3 476

-85

-2,39%

2 257

-76

-3,26%

3 227

-39

-1,19%

884

54

6,51%

13 611

-248

-1,79%

453

-42

-8,48%

4 074

-165

-3,89%

1 543

3

0,19%

1 032

35

3,51%

528

-54

-9,28%

2017

3 619

-36

-0,98%

2 322

64

2,83%

3 120

-58

-1,83%

867

-55

-5,97%

13 811

-391

-2,75%

487

15

3,18%

4 293

-68

-1,56%

1 551

-41

-2,58%

1 065

13

1,24%

562

-3

-0,53%

Região 20182016 20192017

LEIRIA-FÁTIMA

LISBOA

MADEIRA

PORTALEGRE E CASTELO 

BRANCO

PORTO

SANTARÉM

SETÚBAL

VIANA CASTELO

VILA REAL

VISEU

2 592

3

0,12%

13 294

-32

-0,24%

1 011

2

0,20%

1 104

1

0,09%

9 094

-192

-2,07%

2 459

2

0,08%

4 491

-36

-0,80%

1 705

7

0,41%

1 255

-64

-4,85%

2 206

36

1,66%

2 638

46

1,77%

13 564

270

2,03%

1 040

29

2,87%

1 194

90

8,15%

9 050

-44

-0,48%

2 474

15

0,61%

4 317

-174

-3,87%

1 718

13

0,76%

1 238

-17

-1,35%

2 282

76

3,45%

2 655

17

0,64%

13 587

23

0,17%

989

-51

-4,90%

1 216

22

1,84%

8 777

-273

-3,02%

2 477

3

0,12%

4 154

-163

-3,78%

1 723

5

0,29%

1 226

-12

-0,97%

2 266

-16

-0,70%
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Macau (Agrupamento 341)

Genebra (Agrupamento 1308)

Zurique (Agrupamento 1386)

Serviços Centrais

Totais

Legenda: E – Efetivo; V – Variação; % - Variação Percentual

Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE)

O Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE) continua, para além de ser utilizado a 100%, na 
vida administrativa de todo o CNE. Cada vez mais estruturas do CNE utilizaram a plataforma para 
dinamização das suas actividades, com a utilização cada vez mais frequente da funcionalidade 
dos pagamentos pelo método de entidade e referência. Foi também o ano do uso desta funcio-
nalidade para o pagamento direto à Junta Central, por parte dos Agrupamentos, diminuído con-
sideravelmente o tempo de recebimento das quotas em cerca de dois meses com as vantagens 
evidentes do mesmo para regular funcionamento dos serviços centrais ao serviço de todo CNE.

Espaços Físicos/Instalações 

Realizaram-se apenas pequenas obras de correção nos espaços sob a gestão da Junta Central, 
destacando a substituição de toda a parte de iluminação para o método mais eficiente em termos 
de normas ambientais e económicas, tanto em termos de energia como financeira.

50

61

83

58

71 993

58

8

16,00%

73

12

19,67%

66

-17

-20,48%

64

6

10,34%

71 169

-824

-1,14%

46

-12

-20,69%

90

17

23,29%

63

-3

-4,55%

54

-10

-15,63%

71 470

301

0,42%

0

-46

-100,00%

87

-3

-3,33%

58

-5

-7,94%

48

-6

-11,11%

70 348

-1 122

-1,57%

Campanha do Calendário 2019 

A campanha do calendário, como é sabido, é a maior ação de angariação de fundos do CNE e 
que mais uma vez envolveu todas as 20 Regiões, às quais foram cedidos 432.100 calendários, 
mais 1.450 que no ano anterior, tendo ultrapassado o objetivo de campanha, fixado em 430 mil. 
Uma vez mais, a campanha cumpriu o seu objetivo de ser um suporte financeiro incontornável 
para os Agrupamentos que mais se empenham nesta iniciativa, para além de se constituir como 
uma poderosa ferramenta de comunicação. À data da elaboração deste Relatório, estava ainda 
em apuramento a participação quantitativa dos Agrupamentos por Região, para verificação da 
realização do objetivo de 675 Agrupamentos participantes.

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

E

V

%

Região

Açores

Algarve

Aveiro

Beja

Braga

Bragança-Miranda

Coimbra

Évora

Guarda

Lamego

Leiria-Fátima

Lisboa

Madeira

Portalegre e CB

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Totais

2018

2 500

10 300

22 500

2 700

62 500

2 300

21 200

3 500

7 000

1 000

5 200

122 100

6 550

10 300

64 000

15 000

46 600

15 500

3 000

6 900

430 650

Variação

(-)500

(+)1 500

0

(+)800

(+)2 500

(-)100

(-)800

(+)1 800

0

0

(-)200

(+)200

(-)750

(-)200

(+)1 500

0

(-)900

(-)3 800

0

(+)400

(+)1 450

2019

2 000

11 800

22 500

3 500

65 000

2 200

20 400

5 300

7 000

1 000

5 000

122 300

5 800

10 100

65 500

15 000

45 700

11 700

3 000

7 300

432 100

Quadro comparativo 2018 versus 2019

Região 20182016 20192017
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Calendários vendidos 2010-2019 (milhares)

Prémio Agrupamento TopCalendário

Este prémio adicional que premeia os 20 Agrupamentos com melhores resultados per 
capita, atribui 10 mil euros, no total, com escalões entre os 50 e os 1000 euros. Este ano 
recebeu 54 candidaturas, de 12 Regiões. No período em apreço no presente relatório, 
não estavam ainda apurados os resultados do TopCalendário 2019.

Fundo Canto de Patrulha 

Esta iniciativa da SNG é parte integrante dos Fundos de Apoio ao Escutismo Local, dispo-
nibilizando 10.500 euros em apoio financeiro. Para este ano candidataram-se 37 Agrupa-
mentos, provenientes de 15 Regiões, distribuídos da seguinte forma: Algarve (1), Aveiro 
(2), Braga (6), Coimbra (6), Évora (1), Guarda (1), Leiria-Fátima (2), Lisboa (6), Madeira (1), 
Porto (5), Santarém (1), Setúbal (2), Viana do Castelo (1) e Vila Real (1).

DMF Nacional

Relativamente às cedências no DMF Nacional, e atendo que voltamos a ter um ano com-
pleto de cedências, o valor total de vendas foi de 1.425.902,34 euros, destacando o valor 

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

304 300
328 380

362 251
381 100 377 851

404 900 410 050
432 950 430 650 432 100

de 82.324,70 euros feitos através da loja online. Relativamente ao orçamento houve um 
desvio de cerca de 26% face ao orçamentado, que foi condicionado por uma expetativa 
um pouco ambiciosa para produtos não farda que não se veio a realizar, atendendo a vá-
rios motivos que são conhecidos e que inviabilizaram de certa forma chegar a essa meta.

Dos concursos lançados foram já adjudicados alguns, ficado ainda por decidir as princi-
pais peças na tentativa de obter o melhor preço/qualidade e, se possível, que os mesmos 
sejam fabricados e produzidos em Portugal. Em termos de margens brutas, verifica-se 
uma redução face ao verificado nos últimos anos, dado que os preços de venda não têm 
vindo a sofrer alterações.

Foram realizadas reuniões do Conselho de Gestão que, entre outros assuntos, analisou e 
decidiu relativamente à qualidade versus preço dos produtos apresentados pelos vários 
fornecedores.

ServEscut 

A ServEscut, entidade em que o CNE é o único sócio e cuja gerência é assegurada pelo 
Chefe Nacional e pelo Secretário Nacional para a Gestão, manteve a sua atividade de 
apoio ao desenvolvimento do Escutismo. As contas e o relatório de gestão da ServEscut, 
tendo sido aprovadas em Assembleia Geral da Sociedade, seguem para efeitos informa-
tivos em Anexo ao presente relatório e contas.
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2.8.1  Análise Orçamental vs Real Junta Central

Chefe Nacional
Chefe Nacional Adjunto
Assistente Nacional
Secretário Internacional
Secretário Nacional Pedagógico
Secretário Nacional dos Adultos
Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade
Secretário Nacional para o Planeamento
Secretário Nacional para a Gestão
Associados
Orgãos Nacionais
Gerais
DMF Nacional

Total

Resultado Operacional
Depreciações do Exercício / Amortização

Resultado Líquido Exercício depois de depreciações do exercício

302 665,51
39 519,65
18 564,46
92 031,38

293 919,77
79 136,86

176 471,81
17 500,00

281 198,59
550 300,00

22 501,20
222 795,04

1 376 163,41
3 472 767,69

96 263,59
-152 259, 82

-55 996, 23

160 700,00
0,00
0,00

10 600,00
192 400,00

6 250,00
72 300,00

0,00
134 000,00
926 600,00

0,00
173 000,00

1 811 300,00
3 487 150,00

-141 965,51
-39 519,65
-18 564,46
-81 431,38

-101 519,77
-72 886,86

-104 171,81
-17 500,00

-147 198,59
376 300,00
-22 501,20
-49 795,04

435 136,59
14 382,32

281 519,22
76 122,44
17 761,44

100 591,72
290 292,99

79 905,73
162 794,02

16 648,24
225 391,51
434 339,76

29 747,66
265 424,29

1 183 946,77
3 164 485,79

164 499,23
19 565,84

2 752,78
160 398,54
210 792,09

5 783,28
60 824,83

1 128,32
144 208,55
796 736,62

6 084,62
261 438,82

1 426 535,86
3 260 749,38

-117 019,99
-56 556,60
-15 008,66
59 806,82

-79 500,90
-74 122,45

-101 969,19
-15 519,92
-81 182,96

362 396,86
-23 663,04

-3 985,47
242 589,09
96 263,59

21%
-30%
24%

-236%
28%
-2%
2%

13%
81%

4%
-5%

1149%
79%

569%

24 945,52
-17 036,95

3 555,80
141 238,20

22 018,87
-1 235,59
2 202,62
1 980,08

66 015,63
-13 903,14

-1 161,84
45 809,57

-192 547,50
81 881,27

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Desvio %

Resumo Atividade

Desvio €

Realizado vs Orçamentado
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Atividades
Acaregs / Acanucs
Atividades nacionais
Representação interna

Sub-total
Reuniões
Visitas institucionais
Outras reuniões

Sub-total
Comunicação e Imagem
Equipa Nacional de Comunicação
Equipa Nacional Comunicação Interna
Equipa Nacional Comunicação Externa
Equipa Nacional para o Online 
Equipa Nacional de Design e Publicações
Equipa Nacional Escutismo TV
Equipa Nacional Redes Sociais
Equipa Nacional Apps

Sub-total
Flor-de-Lis
Assinaturas
Tipografia e desenhos
Quotas da AIND e AIIC - Imprensa
Deslocações, estadias, telemóvel e outros
Material reportagem
Material escritório outros
Portes correio
Despesas extra envio
Apoio executivo
Outros custos
Serviços especializados

Sub-total
Publicações
Publicações

Sub-total
Recursos Humanos
Apoio executivo
Serviços especializados

Sub-total
Total - Chefe Nacional

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Desvio %Desvio €

1 000,00
0,00

5 000,00
6 000,00

1 500,00
1 500,00

3 000,00

1 000,00
2 500,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00

14 000,00

0,00
66 000,00

2 000,00
6 000,00
3 000,00
2 000,00

36 000,00
2 000,00

38 682,69
1 000,00
1 500,00

158 182,69

25 000,00
25 000,00

59 854,15
36 628,67

96 482,82
302 665,51

 
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

133 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

133 200,00

27 500,00
27 500,00

0,00
0,00
0,00

160 700,00

-1 000,00 
0,00

-5 000,00 
-6 000,00 

-1 500,00 
-1 500,00 

-3 000,00

-1 000,00 
-2 500,00 
-3 000,00 
-2 000,00 
-1 000,00 
-2 500,00 
-1 000,00 
-1 000,00 

-14 000,00

133 200,00 
-66 000,00 

-2 000,00 
-6 000,00 
-3 000,00 
-2 000,00 

-36 000,00 
-2 000,00 

-38 682,69 
-1 000,00 
-1 500,00 

-24 982,69

2 500,00 
2 500,00 

-59 854,15 
-36 628,67 

-96 482,82 
-141 965,51

1 637,80
910,60

20 596,34
23 144,74

293,20
1 006,43

1 299,63

3 439,45
53,81

3 337,06
28,80

334,44
1 339,93
1 125,45

9 658,94

0,00
69 475,44

804,00
2 825,93

82,95
49,99

41 689,74
6,65

27 405,03
451,80

5 352,75
148 144,28

1 553,36
1 553,36

29 026,61
68 691,66

97 718,27
281 519,22

416,00
0,00

15 591,64
16 007,64

123,20
40,00

163,20

1 148,79
0,00
0,00

12,80
0,00

289,60
109,92

1 561,11

127 903,00
0,00
0,00

741,07
0,00
0,00

18 123,21
0,00
0,00
0,00
0,00

146 767,28

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

164 499,23

-1 221,80 
-910,60

-5 004,70 
-7 137,10

-170,00 
-966,43 

-1 136,43

-2 290,66 
-53,81 

-3 337,06 
-16,00 

-334,44 
-1 050,33 
-1 015,53 

0,00 
-8 097,83

127 903,00 
-69 475,44 

-804,00 
-2 084,86 

-82,95 
-49,99 

-23 566,53 
-6,65 

-27 405,03 
-451,80 

-5 352,75 
-1 377,00

-1 553,36 
-1 553,36 

-29 026,61 
-68 691,66 

-97 718,27 
-117 019,99

-18%
-100%

0%
-16%

782%
55%

164%

-56%
4546%

-10%
12400%

199%
138%

-2%
%

73%

4%
-5%

149%
188%

3517%
3901%

53%
29975%

41%
121%
-72%

1714%

-261%
-261%

106%
-47%

-1%
21%

-221,80
-910,60

-4,70
-1 137,10

1 330,00
533,57

1 863,57

-1 290,66
2 446,19

-337,06
1 984,00

665,56
1 449,67

-15,53
1 000,00

5 902,17

-5 297,00
-3 475,44
1 196,00
3 915,14
2 917,05
1 950,01

12 433,47
1 993,35

11 277,66
548,20

-3 852,75
23 605,69

-4 053,36
-4 053,36

30 827,54
-32 062,99

-1 235,45
24 945,52

Chefe Nacional

Realizado vs Orçamentado
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Desvio %

Chefe Nacional Adjunto

Representação
Representação interna (eventos locais, regionais e nacionais)
Eventos internacionais

Sub-total
Relações Externas
Participação em reuniões, eventos e representação oficial do CNE
Formação para representantes do CNE
Materiais e publicações
Reuniões de equipa

Sub-total
Desenvolvimento
Participação em reuniões, eventos e representação oficial do CNE
Estratégia desenvolvimento 2023
Materiais e publicações
Celebração do Dia do CNE
Reuniões de equipa
Encontros Regionais de Chefes de Agrupamento
Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento

Sub-total
Projetos
Visão 2023
Participação

Sub-total
Recursos Humanos
Apoio executivo

Sub-total
Total - Chefe Nacional Adjunto

2 500,00
1 500,00

4 000,00

3 500,00
1 000,00

700,00
1 000,00

6 200,00

1 500,00
2 000,00
1 000,00
3 500,00
1 000,00
2 500,00

10 000,00
21 500,00

800,00
800,00

1 600,00

6 219,65
6 219,65

39 519,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-2 500,00 
-1 500,00 

-4 000,00

-3 500,00 
-1 000,00 

-700,00 
-1 000,00 

-6 200,00

-1 500,00 
-2 000,00 
-1 000,00 
-3 500,00 
-1 000,00 
-2 500,00 

-10 000,00 
-21 500,00

-800,00 
-800,00 

-1 600,00

-6 219,65 
-6 219,65 

-39 519,65

2 324,73
2 005,78

4 330,51

6 052,73
0,00

676,65
1 312,41

8 041,79

9 147,82
2 572,10

0,00
26 151,31

1 801,78
1 046,43

13 951,94
54 671,38

758,28
772,31

1 530,59

7 548,17
7 548,17

76 122,44

131,04
108,80

239,84

82,88
0,00
0,00

335,60
418,48

0,00
415,28

0,00
16 946,80

488,32
372,48
169,44

18 392,32

259,84
255,36

515,20

0,00
0,00

19 565,84

-2 193,69 
-1 896,98 

-4 090,67

-5 969,85 
0,00 

-676,65 
-976,81 

-7 623,31

-9 147,82 
-2 156,82 

0,00 
-9 204,51 
-1 313,46 

-673,95 
-13 782,50 

-36 279,06

-498,44 
-516,95 

-1 015,39

-7 548,17 
-7 548,17 

-56 556,60

14%
-21%
-2%

-41%
0%
3%
2%

-19%

-84%
-7%
0%

-62%
-24%

271%
-27%
-41%

61%
55%
58%

-18%
-18%
-30%

Desvio €

306,31
-396,98
-90,67

-2 469,85
1 000,00

23,35
23,19

-1 423,31

-7 647,82
-156,82

1 000,00
-5 704,51

-313,46
1 826,05

-3 782,50
-14 779,06

301,56
283,05

584,61

-1 328,52
-1 328,52

-17 036,95

Realizado vs Orçamentado
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Desvio %

Assistente Nacional

Atividades
Equipa Nacional Assistência
Assistência Nacional - Santuário de Fátima
Atividades Assistência Nacional

Sub-total
Reuniões
Reuniões

Sub-total
Recursos Humanos
Apoio Executivo

Sub-total
Total - Assistente Nacional

1 000,00  
1 500,00  
5 000,00  

7 500,00  

6 000,00  
6 000,00  

5 064,46  
5 064,46  

18 564,46  

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  
0,00  

-1 000,00 
-1 500,00 
-5 000,00 

-7 500,00 

-6 000,00 
-6 000,00 

-5 064,46 
-5 064,46 

-18 564,46  

185,28
3 029,21
4 397,10

7 611,59

5 117,63
5 117,63

5 032,22
5 032,22

17 761,44

33,60
1 292,70

90,00
1 416,30

1 336,48
1 336,48

0,00
0,00

2 752,78

-151,68 
-1 736,51 
-4 307,10 

-6 195,29 

-3 781,15 
-3 781,15 

-5 032,22 
-5 032,22 

-15 008,66

559%
-14%
16%
21%

59%
59%

1%
1%

24%

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Secretário Internacional

Atividades
Trilho Lusófono
Trilho Europeu
Trilho Ibérico
Trilho Global
Trilho Português
Dinâmicas Gerais SI
Apoio ao membro Comité CICE-EM ( Pedro Duarte Silva)
Comunicação (publicidade)

Sub-total
Reuniões
Reuniões de Equipa
Reuniões Institucionais

Sub-total
Fundo Francisco Sousa Dias
Fundo Francisco Sousa Dias

Sub-total
Recursos Humanos
Apoio Executivo

Sub-total
Total - Secretário Internacional

4 500,00
18 900,00

2 000,00
3 500,00

15 500,00
3 000,00
4 000,00

500,00
51 900,00

1 000,00
1 000,00

2 000,00

15 000,00
15 000,00

23 131,38
23 131,38
92 031,38

0,00
3 900,00

0,00
0,00

4 700,00
0,00

2 000,00
0,00

10 600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 600,00

-4 500,00 
-15 000,00 

-2 000,00 
-3 500,00 

-10 800,00 
-3 000,00 
-2 000,00 

-500,00 
-41 300,00

-1 000,00 
-1 000,00 

-2 000,00

-15 000,00 
-15 000,00 

-23 131,38 
-23 131,38 
-81 431,38

3 810,60
23 930,30

1 100,31
5 931,35

15 568,74
3 075,14
3 934,59

738,00
58 089,03

1 840,33
2 290,28

4 130,61

15 000,00
15 000,00

23 372,08
23 372,08

100 591,72

958,88
149 335,09

146,27
641,55

7 025,23
993,44
105,60

0,00
159 206,06

694,56
497,92

1 192,48

0,00
0,00

0,00
0,00

160 398,54

-2 851,72 
125 404,79 

-954,04 
-5 289,80 
-8 543,51 
-2 081,70 
-3 828,99 

-738,00 
101 117,03

-1 145,77 
-1 792,36 

-2 938,13

-15 000,00 
-15 000,00 

-23 372,08 
-23 372,08 
59 806,82

  

1 648,28
140 404,79

1 045,96
-1 789,80
2 256,49

918,30
-1 828,99

-238,00
142 417,03

-145,77
-792,36

-938,13

0%
0%

-240,70
-240,70

141 238,20

Desvio €

848,32
-236,51
692,90

1 304,71

2 218,85
2 218,85

32,24
32,24

3 555,80

Realizado vs Orçamentado

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

58%
-112%
110%
-34%
26%
44%

-48%
-32%

-141%

-13%
-44%
-32%

0%
0%

-1%
-1%

-236%
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Secretário Nacional Pedagógico

Atividades
Encontro Nacional de Guias
Rover 2019
Ação de promoção do Desafio
Acompanhamento à criação e desenvolvimento de Clãs Universitários e 
Regionais
Acompanhamento do Cenáculo Nacional
Agora 2018
Apoio à implementação do Programa Educativo
Projeto “Scouts of the World”
Anilhas de mérito
Tecoree
Outras iniciativas do Programa Educativo
Dinâmica Nacional de Pioneiros e Marinheiros
III Regata Comandante Carvalho Araújo
VIII Regata Warrington BP
Atividade de Exploradores e Moços

Sub-total
Projetos Pedagógicos
48 Horas de Voluntariado
Vida em campo
Youth Empowerment
Outras iniciativas dos Projetos Pedagógicos

Sub-total
Geral
Participação em eventos de formação
Participação na WOSM e WAGGGS Academy

Sub-total
Recursos e Ferramentas Pedagógicas
Aquisições de Material Pedagógico
Desenvolvimento de Ferramentas Pedagógicas e Publicações

Sub-total
Reuniões
Comités
Reuniões SNP
Reuniões SNP - equipas
Reuniões Projetos Pedagógicos
Reuniões Conselho Jovem
Outras reuniões

Sub-total
Fundo Manuel Faria
Fundo Manuel Faria

Sub-total
Recursos Humanos
Apoio executivo

Sub-total
Total - Secretário Nacional Pedagógico

6 125,00
150 000,00

300,00

1 500,00
11 500,00

3 000,00
3 000,00

750,00
10 500,00
26 000,00

1 000,00
4 000,00

300,00
300,00
750,00

219 025,00

800,00
1 500,00

500,00
750,00

3 550,00

3 000,00
1 500,00

4 500,00

500,00
1 500,00

2 000,00

4 800,00
2 500,00
3 500,00

500,00
500,00

1 500,00
13 300,00

15 000,00
15 000,00

36 544,77
36 544,77

293 919,77

 3 000,00
150 000,00

0,00

0,00
4 500,00

0,00
0,00
0,00

10 500,00
22 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

192 400,00

-3 125,00 
0,00 

-300,00 

-1 500,00 
-7 000,00 
-3 000,00 
-3 000,00 

-750,00 
0,00 

-4 000,00 
-1 000,00 
-4 000,00 

-300,00 
-300,00 
-750,00 

-29 025,00

-800,00 
-1 500,00 

-500,00 
-750,00 

-3 550,00

-3 000,00 
-1 500,00 

-4 500,00

-500,00 
-1 500,00 

-2 000,00

-2 400,00 
-2 500,00 
-3 500,00 

-500,00 
-500,00 

-1 500,00 
-10 900,00

-15 000,00 
-15 000,00

-36 544,77 
-36 544,77 

-101 519,77

2 180,64
160 704,18

0,00

19,62
9 009,88
3 510,74
3 656,65

55,47
826,30

34 178,28
8 592,72
4 009,76

0,00
0,00

2 829,36
229 573,60

479,70
0,00
0,00

500,86
980,56

3 486,75
0,00

3 486,75

0,00
153,75

153,75

5 251,35
857,44
692,35
345,47
200,00
851,95

8 198,56

11 355,00
11 355,00

36 544,77
36 544,77

290 292,99

572,64
159 037,23

0,00

21,52
8 314,79

0,00
299,46

0,00
6 866,00

30 644,67
3 840,92

0,00
0,00
0,00
0,00

209 597,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58,88
0,00

58,88

0,00
0,00
0,00

513,64
82,08

273,60
0,00
0,00

266,66
1 135,98

0,00
0,00

0,00
0,00

210 792,09

-1 608,00 
-1 666,95 

0,00 

1,90 
-695,09 

-3 510,74 
-3 357,19 

-55,47 
6 039,70 

-3 533,61 
-4 751,80 
-4 009,76 

0,00 
0,00 

-2 829,36 
-19 976,37

-479,70 
0,00 
0,00 

-500,86 
-980,56

-3 427,87 
0,00

-3 427,87

0,00 
-153,75 

-153,75

-4 737,71 
-775,36 
-418,75 
-345,47 
-200,00 
-585,29 

-7 062,58

-11 355,00 
-11 355,00

-36 544,77 
-36 544,77 
-79 500,90

1 517,00
-1 666,95

300,00

1 501,90
6 304,91

-510,74
-357,19
694,53

6 039,70
466,39

-3 751,80
-9,76

300,00
300,00

-2 079,36
9 048,63

320,30
1 500,00

500,00
249,14

2 569,44

-427,87
1 500,00

1 072,13

500,00
1 346,25

1 846,25

-2 337,71
1 724,64
3 081,25

154,53
300,00
914,71

3 837,42

3 645,00
3 645,00

0,00
0,00

22 018,87

94%
-100%

0%

-79047%
907%
-15%
-11%

1252%
-100%

13%
-79%

0%
0%
0%

-73%
45%

67%
0%
0%

50%
262%

-12%
0%

17%

0%
876%

1201%

-49%
222%
736%

45%
150%
156%
54%

32%
32%

0%
0%

27%

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %
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RÚBRICA

Secretário Nacional dos Adultos

Atividades
Apoio às Regiões na implementação do sistema de formação
Apoio/iniciativas/formação no estrangeiro
Comité Nacional dos Adultos
Cursos de formação marítima
Cursos de formação para formadores
Desenvolvimento do ciclo de vida dos adultos no escutismo
Escutismo movimento seguro
Enforma/EDF
Outras iniciativas dos adultos
Percurso inicial de formação nos Agrupamentos extra-territoriais
Management of Volunteers in Scouting (MoViS)

Sub-total 
Geral
4 x 4: Fé Todo-o-Terreno
Animathon
Azimute - centro de estudos
Participação em congressos
Outras iniciativas com adultos
Périplo regional

Sub-total
Recursos e Ferramentas de Formação
Aquisições de material
Desenvolvimento de plataforma informática de gestão da formação
Desenvolvimento de módulos de formação para a formação à distância
Desenvolvimento de ferramentas de formação e publicações

Sub-total
Reuniões
Reuniões adultos
Reuniões equipas
Reuniões externas
Reuniões institucionais
Outras reuniões

Sub-total
Recursos Humanos
Apoio executivo

Sub-total
Total - Secretário Nacional dos Adultos

 
2 000,00
2 500,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
5 000,00
3 000,00
1 000,00
1 500,00
1 200,00

23 200,00

2 000,00
1 500,00

800,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00

8 800,00

2 000,00
6 000,00
3 000,00
4 000,00

15 000,00

1 000,00
1 500,00

500,00
1 000,00
1 000,00

5 000,00

27 136,86
27 136,86
79 136,86

0,00
0,00

750,00
750,00

1 000,00
0,00
0,00

1 500,00
0,00
0,00
0,00

4 000,00

1 500,00
750,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

6 250,00
 

-2 000,00 
-2 500,00 

-250,00 
-750,00 
-500,00 

-3 000,00 
-5 000,00 
-1 500,00 
-1 000,00 
-1 500,00 
-1 200,00 

-19 200,00

-500,00 
-750,00 
-800,00 

-2 000,00 
-1 500,00 
-1 000,00 

-6 550,00

-2 000,00 
-6 000,00 
-3 000,00 
-4 000,00 

-15 000,00

-1 000,00 
-1 500,00 

-500,00 
-1 000,00 
-1 000,00 

-5 000,00

-27 136,86 
-27 136,86 
-72 886,86

292,28
462,66
874,09
472,77

10 310,51
2 655,03
4 883,40
2 500,46

0,00
322,42

1 041,70
23 815,32

2 186,02
0,00
0,00

159,91
1 457,71

0,00
3 803,64

348,49
11 153,50

140,00
10 111,70

21 753,69

30,00
243,80

0,00
480,33

1 521,94
2 276,07

28 257,01
28 257,01
79 905,73

38,40
0,00

98,56
1 890,00

222,40
254,72
588,32
897,68

0,00
0,00
0,00

3 990,08

1 266,00
0,00
0,00
0,00

52,00
0,00

1 318,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
,00

0,00
128,00
347,20

475,20

0,00
0,00

5 783,28

-253,88 
-462,66 
-775,53 

1 417,23 
-10 088,11 

-2 400,31 
-4 295,08 
-1 602,78 

0,00 
-322,42 

-1 041,70 
-19 825,24

-920,02 
0,00 
0,00 

-159,91 
-1 405,71 

0,00 
-2 485,64

-348,49 
-11 153,50 

-140,00 
-10 111,70 

-21 753,69

-30,00 
-243,80 

0,00 
-352,33 

-1 174,74 
-1 800,87

-28 257,01 
-28 257,01 
-74 122,45

1 746,12
2 037,34

-525,53
2 167,23

-9 588,11
599,69
704,92

-102,78
1 000,00
1 177,58

158,30
-625,24

-420,02
750,00
800,00

1 840,09
94,29

1 000,00
4 064,36

1 651,51
-5 153,50
2 860,00

-6 111,70
-6 753,69

970,00
1 256,20

500,00
647,67

-174,74
3 199,13

-1 120,15
-1 120,15
-1 235,59

Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

688%
440%
-68%

-153%
-95%
25%
16%
-6%
0%

365%
15%
-3%

-46%
0%
0%

1151%
7%
0%

164%

474%
-46%

2043%
-60%
-31%

3233%
515%

0%
184%
-15%

178%

-4%
-4%
-2%
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

Atividades
Encontros anuais da secretaria
Participação em Seminário Internacional

Sub-total
Iniciativas do Departamento Nacional Radioescutista (DNR)
Field Day
Jota/Joti
Jornadas de radioescutismo
Deslocações e acompanhamento iniciativas Regionais/Núcleo
Radiocomunicações - licenças
Licença Santuário Fátima
Licença CNAE
Aquisição e manutenção de equipamentos

Sub-total
Iniciativas do Departamento Nacional Proteção Civil e Segurança (DNPCS)
Semana Nacional da PCS
Operações Fátima
Clube Proteção Civil
Participação e acompanhamento DECIF 2018
Curso monográfico
Visita a Campos e Centros Escutistas
Criação de meios de divulgação e sensibilização
Encontro Nacional de Delegados
Apoio e acompanhamento Agrupamento Regiões e Núcleos
Processo de medidas autoproteção (Centros Nacionais)
Licenças ANPC das MAP (Centro Nacionais)
Aquisição e manutenção de equipamentos

Sub-total
Iniciativas Departamento Nacional do Ambiente (DNA)
Exposição escutismo e ambiente
Promoção dos projetos DNA
Promoção insígnias área DNA
Trees for the World
Desenvolvimentp de programa de educação ambiental CCE
Iniciativas Regionais/Núcleos de Ambiente
Atividade Nacional Ambiente (Secção)
Aquisição e manutenção de equipamento

Sub-total

 1 500,00
1 000,00

2 500,00

300,00
2 500,00

100,00
800,00

0,00
150,00
150,00
500,00

4 500,00

150,00
800,00
250,00
500,00
250,00
150,00
250,00
400,00
750,00

1 000,00
750,00
500,00

5 750,00

150,00
900,00
750,00
300,00
400,00
750,00
800,00
150,00

4 200,00
 

 0,00
0,00
0,00

400,00
5 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
100,00

2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 600,00

-1 500,00 
-1 000,00 

-2 500,00

100,00 
2 600,00 

-100,00 
-800,00 

0,00
-150,00 
-150,00 
-500,00 

1 000,00

-150,00 
-800,00 
-250,00 
-500,00 
-250,00 
-150,00 
-250,00 
-400,00 
-750,00 

-1 000,00 
-750,00 
-500,00 

-5 750,00

-150,00 
-800,00 

1 750,00 
-300,00 
-400,00 
-750,00 
-800,00 
-150,00 

-1 600,00

1 516,02
651,27

2 167,29

653,55
3 256,24

544,90
284,22

0,00
0,00
0,00
0,00

4 738,91

0,00
1 042,76

0,00
276,12

0,00
287,50

29,52
873,12

65,48
133,12

0,00
0,00

2 707,62

111,06
1 330,75
1 436,48

820,01
20,44

158,71
524,19

0,00
4 401,64

 

0,00
624,06

624,06

594,80
3 340,92

350,00
109,12

0,00
0,00
0,00
0,00

4 394,84

0,00
181,20

0,00
122,72

0,00
111,20

13,12
383,52

18,88
45,92

0,00
0,00

876,56

0,00
351,00

2,00
4 515,00

0,00
25,76

3 174,24
0,00

8 068,00
 

-1 516,02 
-27,21 

-1 543,23

-58,75 
84,68 

-194,90 
-175,10 

0,00
0,00 
0,00 
0,00 

-344,07

0,00 
-861,56 

0,00 
-153,40 

0,00 
-176,30 

-16,40 
-489,60 

-46,60 
-87,20 

0,00 
0,00 

-1 831,06

-111,06 
-979,75 

-1 434,48 
3 694,99 

-20,44 
-132,95 

2 650,05 
0,00 

3 666,36

-16,02
972,79

956,77

-158,75
-2 515,32

-94,90
624,90

0,00
150,00
150,00
500,00

-1 344,07

150,00
-61,56

250,00
346,60
250,00
-26,30

233,60
-89,60

703,40
912,80
750,00
500,00

3 918,94

38,94
-179,75

-3 184,48
3 994,99

379,56
617,05

3 450,05
150,00

5 266,36

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

-1%
3575%

62%

-270%
2970%

-49%
357%

0%
0%
0%
0%

-391%

0%
-7%
0%

226%
0%

-15%
1424%

-18%
1509%
1047%

0%
0%

214%

35%
-18%

-222%
-108%

1857%
464%

-130%
0%

-144%
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Iniciativas do Departamento Nacional Centros Escutistas (DNCE)
Acompanhamentos aos CCE’s e CCE’s de excelência
Reuniões com diretores CCE’s
Formação de Staff
Aquisição placas CCE excelência
Projeto passaporte CCE’s
Aquisição material CCE’s
Encontro Nacional Diretores CCE’s
Participação na Conferência Europeia de CE’s
Promoção dos CCE
Promoção dos projetos DNCE
Criação de Fundo Apoio aos CCE’s 

Sub-total
Iniciativas do Centro Documentação
Biblioteca
Divulgação Museu
Conservação e manutenção
Licença anual software catalogação
Aquisição Equipamento Centro Documentação
Digitalização VHS / slides / documentos e fotografias
Apoios entidades externas
Obras de requalificação do espaço do piso - 2
Apoio equipas universitárias
Exposição permanente
Exposições temáticas

Sub-total
Reuniões
Reuniões do Secretaria Nacional
Reuniões dos membros do DNR
Reuniões dos membros do DNPCS
Reuniões dos membros do DNA
Reuniões dos membro do DNCE
Reuniões dos membros Centro Documentação

Sub-total

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo Despesa Receita Saldo

Orçamentado Realizado

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

400,00
250,00
500,00
300,00
750,00
200,00

2 750,00
900,00
150,00
200,00

3 000,00
9 400,00

50,00
250,00

1 000,00
2 750,00

500,00
7 000,00

0,00
5 000,00

750,00
1 000,00

400,00
18 700,00

1 600,00
200,00
600,00
500,00
200,00
200,00

3 300,00
 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 

-400,00 
-250,00 
-500,00 
-300,00 
-750,00 
-200,00 

-2 750,00 
-900,00 
-150,00 
-200,00 

-3 000,00 
-9 400,00

-50,00 
-250,00 

-1 000,00 
-2 750,00 

-500,00 
-7 000,00 
1 500,00 

-5 000,00 
-750,00 

-1 000,00 
-400,00 

-17 200,00

-1 600,00 
-200,00 
-600,00 
-500,00 
-200,00 
-200,00 

-3 300,00

95,76
167,60

0,00
0,00

73,44
0,00

3 164,42
2 012,26

0,00
0,00

3 000,00
8 513,48

0,00
2 869,89
2 449,65

0,00
814,12

7 238,32
0,00

4 047,47
0,00

1 428,88
360,00

19 208,33

1 367,89
138,00
679,29
353,30

17,90
353,40

2 909,78
 

42,56
0,00
0,00
0,00

32,64
0,00

1 366,68
0,00
0,00
0,00
0,00

1 441,88

0,00
370,40
208,00

0,00
0,00
0,00
0,00

472,00
0,00
0,00

160,00
1 210,40

908,40
48,80
66,24
73,60

0,00
148,00

1 245,04
 

-53,20 
-167,60 

0,00 
0,00 

-40,80 
0,00 

-1 797,74 
-2 012,26 

0,00 
0,00 

-3 000,00 
-7 071,60

0,00 
-2 499,49 
-2 241,65 

0,00 
-814,12 

-7 238,32 
0,00 

-3 575,47 
0,00 

-1 428,88 
-200,00 

-17 997,93

-459,49 
-89,20 

-613,05 
-279,70 

-17,90 
-205,40 

-1 664,74

346,80
82,40

500,00
300,00
709,20
200,00
952,26

-1 112,26
150,00
200,00

0,00
2 328,40

50,00
-2 249,49
-1 241,65
2 750,00

-314,12
-238,32

-1 500,00
1 424,53

750,00
-428,88
200,00

-797,93

1 140,51
110,80
-13,05

220,30
182,10

-5,40
1 635,26

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

652%
49%

0%
0%

1738%
0%

53%
-55%

0%
0%
0%

33%

0%
-90%
-55%

0%
-39%

-3%
0%

40%
0%

-30%
100%

-4%

248%
124%

-2%
79%

1017%
-3%

98%
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CNAE - Operacionais
CNAE - conservação e reparação - infra-estruturas
CNAE - conservação e reparação - equipamentos
CNAE - apoios e receitas - antena TMN
CNAE - apoios e receitas - EDP produção energia
CNAE - apoios e receitas - estadias
CNAE - investimentos - equipamentos
CNAE - funcionamento - eletricidade
CNAE - funcionamento - combustíveis
CNAE - funcionamento - água
CNAE - funcionamento - ferramentas e utensílios de desgaste rápido
CNAE - funcionamento - material de escritório
CNAE - funcionamento - comunicação
CNAE - funcionamento - limpeza, higiene e conforto
CNAE - funcionamento - serviços especializados
CNAE - funcionamento - deslocações, estadias, telemóvel e outros
CNAE - aquisição de sanitários
CNAE - seguros

Sub-total
CNEF - Operacionais
CNEF - conservação e reparação - infra-estruturas
CNEF - conservação e reparação - equipamentos
CNEF - apoios e receitas - estadias
CNEF - venda de insígnias
CNEF - investimentos - equipamentos
CNEF - investimentos - kit lençol + cobertor
CNEF - funcionamento - eletricidade
CNEF - funcionamento - combustíveis
CNEF - funcionamento - água
CNEF - funcionamento - ferramentas e utensílios de desgaste rápido
CNEF - funcionamento - material de escritório
CNEF - funcionamento - serviços especializados
CNEF - funcionamento - comunicação
CNEF - funcionamento - limpeza, higiene e conforto
CNEF - funcionamento - deslocações, estadias, telemóvel e outros
CNEF - funcionamento - outros
CNEF - funcionamento - seguros

Sub-total

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo Despesa Receita Saldo

Orçamentado Realizado

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

0,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00

5 000,00
4 000,00
1 400,00

600,00
4 000,00

100,00
600,00

1 000,00
15 120,00

4 500,00
15 000,00

1 000,00
54 320,00

1 500,00
750,00

0,00
0,00

900,00
750,00

3 750,00
250,00
500,00
250,00
100,00

6 796,89
500,00

2 000,00
2 250,00

500,00
150,00

20 946,89
 

 0,00
0,00

3 500,00
2 500,00

10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 000,00

0,00
0,00

9 000,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 100,00
 

0,00 
-2 000,00 
3 500,00 
2 500,00 

10 000,00 
-5 000,00 
-4 000,00 
-1 400,00 

-600,00 
-4 000,00 

-100,00 
-600,00 

-1 000,00 
-15 120,00 

-4 500,00 
-15 000,00 

-1 000,00 
-38 320,00

-1 500,00 
-750,00 

9 000,00 
100,00 

-900,00 
-750,00 

-3 750,00 
-250,00 
-500,00 
-250,00 
-100,00 

-6 796,89 
-500,00 

-2 000,00 
-2 250,00 

-500,00 
0,00 

-11 696,89

6 924,90
790,13

0,00
0,00
0,00
0,00

3 850,42
1 565,46
2 605,36
2 553,65

118,70
1 180,39
1 621,54

15 741,62
7 076,20
3 570,00
1 366,03

48 964,40

1 968,00
1 756,50

170,65
0,00

4 254,94
0,00

3 686,56
0,00

326,34
11,48

0,00
7 299,16

0,00
1 782,83
2 415,16
1 137,00

758,10
25 566,72

0,00
68,48

0,00
366,32
970,00

0,00
226,86

0,00
0,00

147,56
0,00
0,00

274,72
0,00

1 674,28
0,00
0,00

3 728,22

22,50
0,00

8 410,65
0,00
0,00
0,00

602,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44,80
934,93
128,16

0,00
10 143,95

-6 924,90 
-721,65 

0,00 
366,32 
970,00 

0,00 
-3 623,56 
-1 565,46 
-2 605,36 
-2 406,09 

-118,70 
-1 180,39 
-1 346,82 

-15 741,62 
-5 401,92 
-3 570,00 
-1 366,03 

-45 236,18

-1 945,50 
-1 756,50 
8 240,00 

0,00 
-4 254,94 

0,00 
-3 083,65 

0,00 
-326,34 

-11,48 
0,00 

-7 299,16 
0,00 

-1 738,03 
-1 480,23 
-1 008,84 

-758,10 
-15 422,77

-100%
177%

0%
582%
931%

0%
10%

-11%
-77%
66%

-16%
-49%
-26%

-4%
-17%

320%
-27%
-15%

-23%
-57%

9%
0%

-79%
0%

22%
0%

53%
2078%

0%
-7%
0%

15%
52%

-50%
-100%
-24%

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

-6 924,90
1 278,35

-3 500,00
-2 133,68
-9 030,00
5 000,00

376,44
-165,46

-2 005,36
1 593,91

-18,70
-580,39
-346,82
-621,62
-901,92

11 430,00
-366,03

-6 916,18

-445,50
-1 006,50

-760,00
-100,00

-3 354,94
750,00
666,35
250,00
173,66
238,52
100,00

-502,27
500,00
261,97
769,77

-508,84
-758,10

-3 725,88
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DRAVE - Operacionais
Atividades
Ephata
Sol-a-Sol
Dravim
Scouts-go-Solar
Goose Network - Camp Staff Seminar
European Conference Centres
Programas (Pedagógico, Trialto e SCENES)
Requalificação e Conservação
Equipamentos
Outros equipamentos
Funcionamento
EGBNIV
Staff
Colaborador permanente
Despesas correntes
Investimentos
Estadias e Insígnias
Estadias
Insígnias
Divulgação / Institucionais
Merchandising
Comunicações

Sub-total
Casa do Escuteiro I - Operacionais
Casa do Escuteiro - operacionais

Sub-total
Casa do Escuteiro II - Operacionais
CEII - conservação e reparação - infra-estruturas
CEII - conservação e reparação - equipamentos
CEII - apoios e receitas - estadias
CEII - venda de insígnias e outros artigos
CEII - investimentos - equipamentos
CEII - funcionamento - eletricidade
CEII - funcionamento - água
CEII - funcionamento - gás
CEII - funcionamento - ferramentas e utensílios de desgaste rápido
CEII - funcionamento - material de escritório
CEII - funcionamento - seguros
CEII - funcionamento - comunicação
CEII - funcionamento - limpeza, higiene e conforto

Sub-total
Recursos Humanos
Serviços especializados

Sub-total
Total - Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo Despesa Receita Saldo

Orçamentado Realizado

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

1 000,00
2 500,00
1 500,00
1 000,00

750,00
1 250,00

500,00
2 000,00

1 250,00

3 500,00
7 500,00
3 310,00

900,00
2 500,00

0,00
0,00

750,00
1 500,00

160,00
31 870,00

250,00
250,00

1 500,00
2 000,00

0,00
0,00

1 000,00
2 000,00

500,00
400,00
300,00
100,00
150,00

50,00
1 500,00

9 500,00

11 234,92
11 234,92

176 471,81

850,00
2 750,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

13 250,00
2 600,00

0,00
0,00
0,00

4 000,00
1 000,00

0,00
3 500,00

0,00
29 450,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 000,00
150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 150,00

0,00
0,00

72 300,00

-150,00 
250,00 

0,00 
-1 000,00 

-750,00 
-1 250,00 

-500,00 
-2 000,00 

-1 250,00 

9 750,00 
-4 900,00 
-3 310,00 

-900,00 
-2 500,00 

4 000,00 
1 000,00 

-750,00 
2 000,00 

-160,00 
-2 420,00

-250,00 
-250,00

-1 500,00 
-2 000,00 
8 000,00 

150,00 
-1 000,00 
-2 000,00 

-500,00 
-400,00 
-300,00 
-100,00 
-150,00 

-50,00 
-1 500,00 

-1 350,00

-11 234,92 
-11 234,92 

-104 021,81

440,27
2 011,49
2 736,82

0,00
419,20
647,60
744,58

1 020,36

1 158,83

4 439,12
12 343,54

2 482,50
672,72

0,00

0,00
0,00

219,00
33,12

150,00
29 519,15

0,00
0,00

1 250,80
0,00
0,00
0,00
0,00

974,07
0,00

61,50
0,00
0,00
0,00
0,00

721,31
3 007,68

11 089,02
11 089,02

162 794,02

0,00
1 195,80
2 350,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90,00

1 660,00
3 572,16

0,00
0,00
0,00

10 684,75
160,00

0,00
6 833,77

0,00
26 546,88

0,00
0,00

0,00
0,00

2 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 545,00

0,00
0,00

60 824,83

-440,27 
-815,69 
-386,42 

0,00 
-419,20 
-647,60 
-744,58 

-1 020,36 

-1 068,83 

-2 779,12 
-8 771,38 
-2 482,50 

-672,72 
0,00 

10 684,75 
160,00 

-219,00 
6 800,65 

-150,00 
-2 972,27

0,00 
0,00

-1 250,80 
0,00 

2 545,00 
0,00 
0,00 

-974,07 
0,00 

-61,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-721,31 
-462,68

-11 089,02 
-11 089,02 

-101 969,19

-66%
-131%
-100%

0%
79%
93%

-33%
96%

17%

-451%
-44%
33%
34%

0%

-63%
525%
242%
-71%

7%
-19%

0%
0%

20%
0%

214%
0%
0%

105%
0%

550%
0%
0%
0%
0%

108%
-66%

1%
1%
2%

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

-290,27
-1 065,69

-386,42
1 000,00

330,80
602,40

-244,58
979,64

181,17

-12 529,12
-3 871,38

827,50
227,28

2 500,00

6 684,75
-840,00
531,00

4 800,65
10,00

-552,27

250,00
250,00

249,20
2 000,00

-5 455,00
-150,00

1 000,00
1 025,93

500,00
338,50
300,00
100,00
150,00

50,00
778,69

887,32

145,90
145,90

2 052,62
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Secretaria Nacional Planeamento

Reuniões
Reuniões com as Regiões
Reuniões de equipa
Diversidade e inclusão

Sub-total
Total - Secretário Nacional Planeamento

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Secretário Nacional Gestão

 11 500,00 
 6 000,00 

0,00
 17 500,00 
 17 500,00 

 0,00 
 0,00 
 0,00
0,00 
0,00 

 

-11 500,00 
-6 000,00 

0,00
-17 500,00
-17 500,00

7 373,29
7 013,15
2 261,80

16 648,24
16 648,24

485,12
643,20

0,00
1 128,32
1 128,32

-6 888,17 
-6 369,95 
-2 261,80 

-15 519,92
-15 519,92

4 611,83
-369,95

-2 261,80
1 980,08
1 980,08

Atividades
Integração de Contas do CNE
Outras Atividades

Sub-total
Reuniões
Reuniões

Sub-total
Fundo Canto de Patrulha
Fundo Canto de Patrulha

Sub-total
Calendário
Calendário

Sub-total
Financeiros - Bancários
Financeiros - Bancários

Sub-total
Investimentos 2017
SIIC (Sistema de Informação Integração Contas)
Sede Nacional

Sub-total
Suporte e Manutenção Informática para as Aplicações
SIIE (manutenção e novos desenvolvimentos)
Serviços de alojamento, E-mail,servidores, suporte e manutenção

Sub-total
Recursos Humanos
Apoio executivo

Sub-total
Total - Secretário Nacional para a Gestão

4 000,00
2 000,00

6 000,00

2 500,00
2 500,00

10 000,00
10 000,00

62 000,00
62 000,00

0,00
0,00

75 000,00
10 000,00

85 000,00

21 600,48
50 200,00

71 800,48

43 898,11
43 898,11

281 198,59

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

134 000,00
134 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

134 000,00

-4 000,00 
-2 000,00 

-6 000,00

-2 500,00 
-2 500,00

-10 000,00 
-10 000,00

72 000,00 
72 000,00

0,00 
0,00

-75 000,00 
-10 000,00 

-85 000,00

-21 600,48 
-50 200,00 

-71 800,48

-43 898,11 
-43 898,11

-147 198,59

4 921,78
1 334,10

6 255,88

1 699,85
1 699,85

6 580,28
6 580,28

85 885,78
85 885,78

886,59
886,59

2 553,51

2 553,51

21 698,11
57 160,67

78 858,78

42 670,84
42 670,84

225 391,51

519,20
265,60

784,80

679,84
679,84

0,00

135 663,00
135 663,00

316,47
316,47

102,40

102,40

158,36
6 503,68

6 662,04

0,00
0,00

144 208,55

-4 402,58 
-1 068,50 

-5 471,08

-1 020,01 
-1 020,01

-6 580,28 
-6 580,28

49 777,22 
49 777,22

-570,12 
-570,12

-2 451,11 
0,00 

-2 451,11

-21 539,75 
-50 656,99 

-72 196,74

-42 670,84 
-42 670,84
-81 182,96

-9%
87%
10%

145%
145%

52%
52%

45%
45%

-100%
-100%

2960%
%

3368%

0%
-1%
-1%

3%
3%

81%

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

67%
-6%

-100%
13%
13%

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

-402,58
931,50

528,92

1 479,99
1 479,99

3 419,72
3 419,72

-22 222,78
-22 222,78

-570,12
-570,12

72 548,89
10 000,00

82 548,89

60,73
-456,99

-396,26

1 227,27
1 227,27

66 015,63
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Associados

Quotizações / Censos e Seguro
Quota Nacional (6€*73.000)
Derrama (15% s/quota nacional)
Quota Internacional (1,20€ Prov. / 1,20€ Desp p/ 73.000)
Seguro Escuta - Jovens 3€ x 59.000
Seguro Escuta - Dirigentes 15€ x 14.000
Outras quotas

Sub-total
Cartões de Filiação
Cartões de filiação

Sub-total
Total - Associados

0,00
65 700,00
87 600,00

177 000,00
210 000,00

2 000,00
542 300,00

8 000,00
8 000,00

550 300,00

-12 412,00
1 300,00
1 683,81

0,00
0,00

-12 294,00
-21 722,19

7 819,05
7 819,05

-13 903,14

RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Realizado

Orgãos Nacionais

Conselho Nacional
Conselho Nacional

Sub-total
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional

Sub-total
Comissão Eleitoral
Comissão Eleitoral

Sub-total
Assistente Nacional
Contributo para Conferência Episcopal

Sub-total
Total - Orgãos Nacionais

7 500,00  
7 500,00  

2 500,00  
2 500,00  

100,00
100,00

12 401,20
12 401,20
22 501,20

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  
0,00  

-7 500,00 
-7 500,00

-2 500,00 
-2 500,00

-100,00 
-100,00

-12 401,20 
-12 401,20
-22 501,20

13 899,86
13 899,86

2 432,31
2 432,31

922,77
922,77

12 492,72
12 492,72
29 747,66

5 175,26
5 175,26

565,04
565,04

344,32
344,32

0,00
0,00

6 084,62

-8 724,60 
-8 724,60

-1 867,27 
-1 867,27

-578,45 
-578,45

-12 492,72 
-12 492,72
-23 663,04

-1 224,60
-1 224,60

632,73
632,73

-478,45
-478,45

-91,52
-91,52

-1 161,84

438 000,00
0,00

87 600,00
177 000,00
210 000,00

0,00
912 600,00

14 000,00
14 000,00

926 600,00

438 000,00 
-65 700,00 

0,00 
0,00 
0,00 

-2 000,00 
370 300,00

6 000,00 
6 000,00

376 300,00

684,10
64 400,00
82 585,59

153 445,44
118 202,68

14 294,00
433 611,81

727,95
727,95

434 339,76

426 272,10
0,00

84 269,40
153 445,44
118 202,68

0,00
782 189,62

14 547,00
14 547,00

796 736,62

425 588,00 
-64 400,00 

1 683,81 
0,00 
0,00 

-14 294,00 
348 577,81

13 819,05 
13 819,05

362 396,86

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

3%
2%

-100%
0%
0%

-86%
6%

-57%
-57%

4%

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

-14%
-14%

34%
34%

-83%
-83%

-1%
-1%
-5%
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Real

Gerais

Serviços Centrais - Funcionamento
Eletricidade
Água
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Conservação e reparação - viaturas e equipamentos
Limpeza, higiene e conforto
Material de escritório 
Vigilância e segurança
Comunicação - telefone / fax
Correio
Seguros - Serviços Centrais
Comunicação - telemóvel
Rendas
Comunicação - internet
Contencioso e notariado
Combustíveis
Formação
Taxas e impostos
Deslocações, estadias, telemóvel e outros
Outros

Sub-total
ServEscut
Serviços ServEscut

Sub-total
Apoio às Regiões
J.R. Açores
J.R. Madeira
Outros apoios às Regiões

Sub-total
Subsidios - IPJ /Outros
Subsídios - PAJ
Subsídios - PAI
Subsídios - Investimento Flor-de-Lis
Subsídios - SIIC
Subsídios - outros

Sub-total
Correção Exercicios Anteriores

TOTAL Gerais

5 000,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
4 500,00
3 500,00
3 500,00
4 000,00

20 000,00
3 000,00
8 000,00
1 500,00
3 000,00
1 000,00
3 000,00
2 500,00
5 000,00
1 500,00

78 000,00

123 795,04
123 795,04

10 000,00
5 000,00
6 000,00

21 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

222 795,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

60 000,00
4 000,00

33 000,00
75 000,00

1 000,00
173 000,00

173 000,00

-5 000,00 
-2 000,00 
-1 000,00 
-3 000,00 
-3 000,00 
-4 500,00 
-3 500,00 
-3 500,00 
-4 000,00 

-20 000,00 
-3 000,00 
-8 000,00 
-1 500,00 
-3 000,00 
-1 000,00 
-3 000,00 
-2 500,00 
-5 000,00 
-1 500,00 

-78 000,00

-123 795,04 
-123 795,04

-10 000,00 
-5 000,00 
-6 000,00 

-21 000,00

60 000,00 
4 000,00 

33 000,00 
75 000,00 

1 000,00 
173 000,00

-49 795,04

5 199,73
1 390,76

553,42
3 240,50
5 145,35
6 782,12
1 906,97

937,53
4 257,20
9 791,69

43,73
7 271,48
1 605,88
1 528,96

710,18
40,00

8 840,59
6 237,99
1 851,95

67 336,03

149 171,19
149 171,19

6 566,00
7 549,83

115,62
14 231,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34 685,62
265 424,29

207,86
0,00
0,00
0,00

101,96
0,00
0,00
0,00

12,52
0,00
0,00
0,00
0,00

780,00
0,00

1 128,00
0,00

309,28
0,00

2 539,62

7 770,00
7 770,00

0,00
0,00
0,00
0,00

105 660,48
8 632,09

33 000,00
75 000,00

8 465,88
230 758,45

20 370,75
261 438,82

-4 991,87 
-1 390,76 

-553,42 
-3 240,50 
-5 043,39 
-6 782,12 
-1 906,97 

-937,53 
-4 244,68 
-9 791,69 

-43,73 
-7 271,48 
-1 605,88 

-748,96 
-710,18 

1 088,00 
-8 840,59 
-5 928,71 
-1 851,95 

-64 796,41

-141 401,19 
-141 401,19

-6 566,00 
-7 549,83 

-115,62 
-14 231,45

105 660,48 
8 632,09 

33 000,00 
75 000,00 

8 465,88 
230 758,45
-14 314,87

-3 985,47

8,13
609,24
446,58

-240,50
-2 043,39
-2 282,12
1 593,03
2 562,47

-244,68
10 208,31

2 956,27
728,52

-105,88
2 251,04

289,82
4 088,00

-6 340,59
-928,71
-351,95

13 203,59

-17 606,15
-17 606,15

3 434,00
-2 549,83
5 884,38

6 768,55

45 660,48
4 632,09

0,00
0,00

7 465,88
57 758,45

-14 314,87
45 809,57

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

0%
44%
81%
-7%

-41%
-34%
84%

273%
-6%

104%
6760%

10%
-7%

301%
41%

-376%
-72%
-16%
-19%
20%

-12%
-12%

52%
-34%

5089%
48%

-43%
-54%

0%
0%

-88%
-25%

-100%
1149%
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RÚBRICA
Despesa Receita Saldo

Orçamentado

Despesa Receita Saldo

Real

DMF NACIONAL

Atividades
Custo de mercadorias vendidas e materiais construção
Eletricidade
Combustíveis
Água
Ferramendas e utensílios de desgaste rápido
Material de escritório
Rendas e alugueres
Comunicação
Correio
Seguros
Transporte de mercadorias
Viatura
Deslocações
Conservação
Limpeza, higiene e conforto
Vigilância e segurança
Trabalhos especializados
Amortizações
Impostos
Pessoal
Loja online
Vendas
Portes
Rendimentos financeiros
Outros rendimentos e ganhos

Sub-total
TOTA - DMF

1 200 000,00
3 400,00

800,00
800,00

1 500,00
500,00

1 800,00
1 000,00

100,00
1 100,00

12 000,00
15 000,00

6 000,00
2 000,00
1 500,00
5 000,00

35 906,00
22 000,00

750,00
58 007,41

7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 376 163,41
1 376 163,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 810 000,00
1 300,00

0,00
0,00

1 811 300,00
1 811 300,00

-1 200 000,00 
-3 400,00 

-800,00 
-800,00 

-1 500,00 
-500,00 

-1 800,00 
-1 000,00 

-100,00 
-1 100,00 

-12 000,00 
-15 000,00 

-6 000,00 
-2 000,00 
-1 500,00 
-5 000,00 

-35 906,00 
-22 000,00 

-750,00 
-58 007,41 

-7 000,00 
1 810 000,00 

1 300,00 
0,00 
0,00 

435 136,59
435 136,59

1 057 776,19
3 840,50

463,99
883,85
648,64
653,34

2 076,10
128,39
129,05
870,51

11 784,43
0,00

6 051,34
3 055,42
1 470,15
3 826,69

34 538,15
0,00
0,00

55 750,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 183 946,77
1 183 946,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

281,10
0,00
0,00

352,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

82 324,70
1 343 577,64

0,00
0,00
0,00

1 426 535,86
1 426 535,86

-1 057 776,19 
-3 840,50 

-463,99 
-883,85 
-648,64 
-653,34 

-2 076,10 
-128,39 
-129,05 
-589,41 

-11 784,43 
0,00 

-5 698,92 
-3 055,42 
-1 470,15 
-3 826,69 

-34 538,15 
0,00 
0,00 

-55 750,03 
82 324,70

1 343 577,64 
0,00 
0,00 
0,00 

242 589,09
242 589,09

142 223,81
-440,50
336,01
-83,85

851,36
-153,34
-276,10
871,61
-29,05

510,59
215,57

15 000,00
301,08

-1 055,42
29,85

1 173,31
1 367,85

22 000,00
750,00

2 257,38
89 324,70

-466 422,36
-1 300,00

0,00
0,00

-192 547,50
-192 547,50

Desvio €

Realizado Vs Orçamentado

Desvio %

13%
-11%
72%
-9%

131%
-23%
-13%

679%
-23%
87%

2%
0%
5%

-35%
2%

31%
4%
0%
0%
4%

-109%
35%

0%
0%
0%

79%
79%
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Segue-se a apresentação da avaliação do grau de cumprimento dos indicadores de desempenho 
para a Junta Central, definidos para cada objetivo do plano 2018-2019. Tal como nos dois relatórios 
anteriores, optou-se por manter a ligação os objetivos com o Plano Trienal, incluindo a numeração, 
para manter a coerência e facilitar a ligação com aquele plano diretor.

Tal como já sucedeu com os Planos anteriores, os objetivos não se apresentam por Secretarias Na-
cionais, embora seja possível estabelecer a ligação com o texto do ponto 2, onde cada Secretaria 
apresentou os principais aspetos da avaliação dos temas sob sua alçada.

A avaliação segue um formato simplificado, através da atribuição de cinco níveis distintos de cumpri-
mento dos indicadores propostos no Plano:

Histrograma das frequências dos indicadores de desempenho

A leitura destas páginas carece de uma apreciação mais qualitativa, que se apresenta no ponto 2.

3. Objetivos 
e Indicadores de 

desempenho

Por iniciar Em curso,
fase inicial

Em curso,
fase adiantada

Em curso,
quase concluído

Concluido

6
13

29 43

102

69% 73% 79%

Índice ponderado global dos indicadores de desempenho

Por iniciar Em curso, fase inicial

2017 2018 2019

Em curso,
fase adiantada

 Em curso,
 quase concluído

Concluído
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Eixo #1 - Programa Educativo - MÉTODO ESCUTISTA

PE 1.2.1.

PE 1.2.2.

PE 1.2.3.

PE 1.2.4.

PE 1.2.5.

PE 1.2.6.

PE 1.2.7.

PE 1.3.

PE 1.4.

PE 1.7.

PE 1.8.

•  Retirar os Objetivos Educativos das escolhas e do quotidiano dos Lobitos e  Explo-
radores/Moços (Pioneiros/Marinheiros: a discutir), redesenhando os textos relativos à  
explicação dos trilhos - ponderar passar a usar o trilho como base do sistema  (LEP).

•  Reforçar o conhecimento e aplicabilidade prática dos Objetivos Educati-
vos junto dos  Dirigentes (desenvolver jogos, dinâmicas e ferramentas práti-
cas de aplicação  - como trabalhar, como observar).

•  Fornecer ferramentas pedagógicas que permitam desmistificar, simplificar 
e fasear o  diagnóstico (atualmente designado de inicial).

•  Fornecer ferramentas práticas que permitam introduzir oportunidades 
educativas nas atividades que os escuteiros idealizam e preparam.

•  Fornecer  ferramentas práticas que permitam ao dirigente observar e di-
minuir, tanto a  carga de gestão administrativa do progresso, como a carga 
emocional/subjetividade na avaliação (por exemplo, com indicadores sim-
ples de  observação).

•  Considerar  a revisão do Desafio (quando se realiza, como se enquadra e 
quais os seus  objetivos).

•  Considerar  a revisão do Sistema de Especialidades.

• Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo do Ar.

• Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo Marítimo.

•  Comemorar o centenário do Caminheirismo.

•  Informar a Associação e produzir ferramentas pedagógicas de implemen-
tação da 8.ª maravilha do método – Envolvimento na Comunidade, aprovada 
na Conferência Mundial do Escutismo realizada em 2017.

• Lançar e disseminar as alterações efetuadas durante o ano escutista.

• Produzir uma ferramenta de observação contínua, de apoio às equipas de anima-
ção, no dia-a-dia das unidades (app e documentação).

• Ver PE 1.2.1.

• Ver PE 1.2.1.

• Ver PE 1.2.

• Lançar ferramentas que permitam desmistificar a realização do Desafio.

• Ver PE 1.2.1.

• Analisar a proposta educativa do Escutismo do Ar.
• Apresentar uma proposta de alteração ao R.G. e R.U.D.B.

• Acompanhar os agrupamentos marítimos.
• Implementar o Rumos como documento orientador do Escutismo Marítimo.

• Promover o projeto Albergue de Sonhos.
• Realizar o Rover FEP 2019.

• Realizar a atividade nacional de vivência local para pioneiros e marinheiros.
• Promover o projeto Albergue de Sonhos – Centenário do Caminheirismo.
• Produzir ferramentas pedagógicas.
• Englobar a 8.ª maravilha na atividade “48H de Voluntariado”.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #1 - Programa Educativo - OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

PE 2.1.

PE 2.1.1

PE 2.1.2.

PE 2.1.3.

PE 2.1.4.

PE 2.1.5.

PE 2.1.6.

PE 2.1.7.

PE 2.1.8.

PE 2.1.9.

PE 2.1.10.

.

• Aumentar  o número de centros escutistas nacionais e promover a oferta 
de centros de  atividade escutista, em conjugação com as Regiões:

 ∂ Categorizar  e mapear catálogo nacional de centros escutistas (distin-
guir entre centros  escutistas, campos escutistas, centros de formação e 
locais de acampamento,  etc, com características e condições).

 ∂ Criar estratégias de promoção internacional destes espaços.

 ∂ Criar sistemas de incentivos para promoção da qualidade destes espaços.

 ∂ Apoiar  as equipas de gestão dos Centros para neles criar oferta pedagógica.

 ∂ Desenvolver  campos de treino temáticos especializados para escuteiros: Em-
preendedorismo,  Liderança (já existe o Tecoree, neste conceito), Espiritualidade.

 ∂ Desenvolver  um centro náutico nacional para atividades de todos os 
escuteiros do CNE.

 ∂ Criar um modelo de “passaporte” para estimular a visita ao maior núme-
ro de Centros e Campos.

 ∂ Atualizar e diversificar a oferta de Oportunidades Educativas na área do ambiente 
e sustentabilidade, com propostas e desafios de sensibilização e educação am-
biental, nomeadamente em novas áreas complementares como a alimentação.

 ∂ Promover cursos de Educação Ambiental.

 ∂ Promover parcerias com as entidades locais (Câmara Municipal, Fregue-
sias e escolas) por forma a potencializar a ocupação dos centros escutis-
tas nacionais com atividades.

• Acompanhar as Regiões a implementar e desenvolver novos espaços.

• Rever, catalogar e listar os espaços existentes.
• Manter atualizado os espaços existentes no site e nos restantes meios de comu-
nicação.

• Apoiar na produção de documentação de divulgação dos centros escutistas em 
inglês e em francês.

• Reforçar a participação e estimular o aumento da qualidade e da excelência dos 
Centros.

• Fazer o levantamento da oferta pedagógica já realizada pelos centros escutistas e 
contribuir para a sua eventual melhoria.

• Ver PE 2.1.4.

• Lançar um caderno de encargos e especificidades para o levantamento dos espa-
ços a considerar.

• Criar um documento que permita recolher informação da passagem pelos espa-
ços escutistas.

• Rever o portefólio da oferta de Oportunidades Educativas existente e enriquecer 
com novas oportunidade e programas.
• Realizar a atividade “48 Horas de Voluntariado” subordinada ao tema da Susten-
tabilidade.
• Lançar um recurso pedagógico subordinado ao tema da Sustentabilidade.

• Proporcionar a realização de um curso para Caminheiros/Companheiros e Diri-
gentes.

• Aumentar o número de participantes não escuteiros nos centros escutistas nacio-
nais.
• Realizar um encontro anual de parceiros.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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 ∂ Potenciar as sinergias entre departamentos e entre centros escutistas, ali-
nharplanos de ação.

 ∂ Promover a formação do staff dos Centros escutistas nacionais.

 ∂ Acompanhar e apoiar os Centros e Campos Escutistas na elaboração dos 
Planos de Segurança e Prevenção.

• Desenvolvimento de projetos pedagógicos, promovendo oportunidades 
educativas para todos os escuteiros do CNE:
 ∂ 48h de Voluntariado;
 ∂ Insígnia Mundial de ambiente;
 ∂ Trees For the World;
 ∂ Bandeira Azul;
 ∂ Trilhos da Natureza;
 ∂ Projeto Rios;
 ∂ Charcos com Vida, em parceria com a CIBIO;
 ∂ Coast Watch;
 ∂ Insígnia Scouts of the World Award;
 ∂ Ave do ano;
 ∂ Recolha de Óleos Alimentares;
 ∂ ECOMAR;
 ∂ Jardim Zoológico.

• Participar e apoiar as diversas Operações Fátima, anualmente (maio / junho 
/ agosto / outubro)

•  Realização de um Encontro Nacional de Diretores de Centros Escutistas.

PE 2.1.11.

PE 2.1.12.

PE 2.1.13.

PE 2.2.

PE 2.3.

PE 2.4.

• Criar um documento com conclusões do encontro de departamentos e centros escu-
tistas, com plano de ação comum.

• Produzir um manual de boas práticas que possa ser uma base para formação e par-
tilha.

• Realizar uma ação de formação anual.

• Elaborar um Plano de Prevenção e Segurança, bem como de Medidas de Auto Prote-
ção, com o suporte do DNPCS e em suporte informático.

•  Reestruturar a área dos projetos pedagógicos.

•  Envolver as Regiões na divulgação dos mesmos.

•  Aumentar o número de projetos.

•  Incrementar a adesão e participação face ao ano 2017-2018.

•  Reapreciar a suspensão do programa Mensageiros da Paz.

• Realizar os encontros procurando incluir o maior número de Regiões.

• Realizar um encontro com os responsáveis de Centros e Campos Escutistas para po-
tencializar as sinergias existentes e partilha de boas práticas, bem como definição de 
estratégias futuras.

Eixo #1 - Programa Educativo - OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #1 - Programa Educativo - FERRAMENTAS

PE3.1.

PE3.2.

PE3.3.

 
PE3.4.

• Promover encontros com as Regiões, para discutir e codesenvolver as ferra-
mentas que respondam às necessidades reais sentidas.

• Desenvolver ferramentas de apoio (informáticas, Apps, etc), que facilitem:

• Aos escuteiros e lobitos: o acesso a informações, ferramentas pedagógicas 
(jogos, nós e construções, canções, dinâmicas de oração e reflexão, etc) e ao 
seu  desenvolvimento pessoal (progresso e especialidades).

• Aos dirigentes, conteúdos e ferramentas (Manual do dirigente, Flor-de-Lis 
e outras publicações, jogos, nós e construções, canções, dinâmicas), bem 
como gerir e acompanhar o desenvolvimento pessoal (progresso e especiali-
dades) dos seus escuteiros e lobitos.

• Às Juntas de Núcleo, Regionais e Central, acesso a informação estatística, 
bem como potenciar a comunicação em tempo real com os escuteiros, lobi-
tos e dirigentes (avisos, divulgação de atividades, rede de centros e parques 
escutistas, informações e notícias, etc).

• Desenvolver  ferramentas pedagógicas simples para o reforço da imple-
mentação do Sistema de  Patrulhas, valorizando:

- o papel e a formação dos guias;

- a renovação de cargos;

- o desenvolvimento individual/coletivo com base na autorresponsabilização.

• Desenvolver  ferramentas pedagógicas simples para o reforço da imple-
mentação do Aprender  Fazendo:

- reforçando a participação dos escuteiros nas diversas fases do método de 
projeto;

- centrando e potenciando o desenvolvimento pessoal e coletivo de cada um 
no desenrolar dessas fases.

•  Realizar dois Comités anualmente.

•  Ir ao encontro das solicitações das Regiões.

•  Concluir o desenho do conceito das aplicações calendarizadas para 2019.

•  Lançar a contratação de fornecedores.

•  Concluir a produção e testes das aplicações selecionadas para 2018 e 2019.

•  Lançar e manter atualizadas as aplicações que foram lançadas em 2018.

•  Elaborar o manual do guia de bando, patrulha/tripulação, equipa/equipagem, 
tribo/companha.

•  Elaborar outras ferramentas de acordo com as necessidades.

•  Divulgar e elaborar ferramentas pedagógicas.

•  Utilizar os meios de comunicação à nossa disposição para a divulgação de ferra-
mentas.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #1 - Programa Educativo - FERRAMENTAS

PE3.5.

PE3.6.

PE3.7.

PE3.8.

• Desenvolver  ferramentas pedagógicas simples para o reforço da imple-
mentação da Vida ao Ar Livre:

 ∂ reforçando o papel que a atividade exterior tem;

 ∂ recuperando a ideia do desenvolvimento pessoal baseado e centrado na 
atividade escutista de ar livre;

 ∂ reforçando a necessidade da caminhada, do acampamento, das reuniões 
e workshops ao ar livre, como meio privilegiado para o desenvolvimento 
dos jovens;

 ∂ insistindo na boa prática de a atividade típica (caçada, aventura, empreen-
dimento e caminhada) conter 1 ou mais acampamentos, dias de atividade 
ao ar livre e similares (por ar livre, entenda-se, o máximo possível na natu-
reza).

• Desenvolver  ferramentas pedagógicas simples para o reforço da imple-
mentação da Relação  Educativa:

 ∂ Boas  práticas para a aplicação do Método (vários elementos do Método);

 ∂ O  seu papel de Irmão mais velho, potenciando o Aprender Fazendo;

 ∂ Melhorando  os aspectos relacionados com a integridade dos jovens 
(Safe fromharm,  etc).

• Desenvolver ferramentas pedagógicas simples para o reforço da imple-
mentação da Mística e Simbologia e da Lei e Promessa.

• Desenvolver uma estratégia de implementação de formação de enriqueci-
mento dos temas 3.3. a 3.6.

•  Apresentar em Conselho Nacional da Insígnia “Vida em Campo”.

•  Lançar as ferramentas sobre a Vida na Natureza, assentes na Insígnia.

•  Realizar o Tecoree 2019.

•  Desenvolver uma ferramenta pedagógica para intercâmbio entre expedições.

•  Divulgar ferramentas e boas práticas.

•  Facultar dinâmicas de comemoração do dia do Patrono.

•  Elaborar ferramentas de acordo com as necessidades.

•  Divulgar as diretrizes da OMME (Organização Mundial do Movimento Escutista) 
nos diferentes meios de comunicação.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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PE 3.9.

PE 3.10.

PE 3.11.

PE 3.12.

PE 3.13.

• Potenciar a dinamização e desenvolvimento do Museu Nacional, através de:
 ∂ Incentivar a doação de objetos, documentação e livros ao CNE;
 ∂ Promover e divulgar a história do CNE (Museu Nacional), a nível Nacional e 

Internacional;
 ∂ Criação de novos espaços de exposição (Filatelia e Multimédia);
 ∂ Melhorar a informação disponível e criação de um guião de visita;
 ∂ Inventariação e catalogação de todos objetos, documentos e livros, existen-

tes e registo de todas as novas entradas;
 ∂ Promover exposições temáticas;
 ∂ Participação nos dias internacionais dos Monumentos e Sítios e no ano Euro-

peu do Património Cultural (2018).

• Aquisição de software para digitalização e classificação do acervo histórico, 
permitindo a sua consulta e pesquisa a nível nacional, que permita igual-
mente a digitalização urgente dos documentos mais “sensíveis” e antigos.

• Revisão e análise da reedição ou revisão de publicações do CNE, incluindo 
a edição de novos subsídios pedagógicos.

• Disponibilizar ferramentas pedagógicas, com Oportunidades Educativas, 
para trabalhar a área de desenvolvimento espiritual.

• Disponibilizar, no Museu Nacional do CNE, de parte selecionada do acervo 
filatélico existente.

• Aumentar o acervo histórico.

• Divulgar o Museu nos vários meios de comunicação e participar nos fóruns da 
especialidade.

• Concretizar nos novos espaços e no enquadramento do circuito da exposição.

• Elaborar material de suporte à visita.

• Concretizar o inventário e respetivo registo informático.

• Criar condições para a realização de exposições temáticas com peças do Museu 
ou cedidas temporariamente.

• Integrar no programa oficial das comemorações e incentivo à visita ao museu 
nesses períodos.

• Adquirir, de forma faseada, os módulos necessários para a indexação e cataloga-
ção de todos os documentos.
• Digitalizar documentos e objetos.

• Rever o conteúdo do Livro das Celebrações até ao final do ano.

• Preparar uma edição de materiais sobre modelo de vida até setembro.

• Fazer um levantamento das principais dificuldades sentidas pelos dirigentes na 
animação da fé. 
•  Partilhar oportunidades de aprofundamento e de vivência espiritual.

• Partilhar subsídios pedagógicos por forma a fomentar a identidade católica do 
CNE.
• Adquirir equipamentos específicos de exposição e seleção de coleção repre-

sentativa do acervo.

Eixo #1 - Programa Educativo - FERRAMENTAS

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #2 - Capacitação de Adultos - GERAL

CA 1.1.

CA 1.2.

CA 1.3.

• Organizar  grupos de trabalho por áreas de formação especializada (peda-
gógica, técnica,  espiritual, recursos de animação, gestão e formação).

• Desenvolver  novo sistema de apoio à gestão da formação (plataforma infor-
mática), que  sirva o CNE nas suas diversas estruturas (Nacional, Regional/
Núcleo,  Agrupamento) e atores (formandos, formadores, diretores, anima-
dores de  formação, membros das equipas regionais de adultos, membros 
das equipas de  animação dos cursos).

• Desenvolver  módulos de formação para a formação à distância (e-learning, 
b-learning, m-learning).

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho 

• Proceder à elaboração/revisão e aprovação de módulos de formação.

• Desenvolver a plataforma.

• Proceder ao teste-piloto.

• Produzir um módulo para cada prioridade definida.

Eixo #2 - Capacitação de Adultos - APOIO ÀS REGIÕES

CA 2.1.

CA 2.2.

• Discutir  com as Juntas Regionais sobre as questões da sua especificidade 
e contexto,  para as quais seja necessário encontrar soluções à medida, 
que não  desvirtuando o sentido dos documentos-base, permitam uma 

aplicação mais  eficaz. Exemplos não exaustivos.

• Dinamizar  uma partilha mais efetiva de recursos, estratégias e formas de 
organizar a  formação nas Regiões/Núcleos.

• Realizar dois encontros anuais com os Secretários Regionais dos Adultos, recor-
rendo à organização e funcionamento do sistema de patrulhas.

• Disponibilizar as boas-práticas selecionadas pelas diferentes Regiões.

• Realizar dois encontros anuais com os Secretários Regionais dos Adultos.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho 

Avaliação

Avaliação
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Eixo #2 - Capacitação de Adultos - FORMAÇÃO INICIAL

CA 3.1.

CA 3.2.

• Discutir  com as Juntas Regionais sobre as questões da sua especificidade 
e contexto,  para as quais seja necessário encontrar soluções à medida, e 
que obriguem a  rever aspetos dos documentos-base aprovados.

• Criar  condições para que a partilha entre as Regiões possa ser mais efetiva.

• Realizar uma reunião de patrulha anual com os Secretários Regionais dos Adultos, 
recorrendo à organização e funcionamento do sistema de patrulhas.

• Disponibilizar num único local as informações selecionadas pelas diferentes Re-
giões.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho 

Eixo #2 - Capacitação de Adultos - FORMAÇÃO CONTÍNUA

CA 4.1.

CA 4.3.

• Enriquecer  com as Regiões a proposta de documento-base para a forma-
ção contínua  incluindo:

• A  definição do modelo de integração de oportunidades de formação (in-
terna vs externa, central vs regional/núcleo vs local);

• O  estabelecimento de metas anuais e plurianuais de formação;

• O  impacto dessas metas na oferta Nacional, Regional e de Núcleo;

• As  medidas de incentivo à participação dos dirigentes na formação;

• Apoiar  no quadro nacional de formadores e nas equipas de especialidade 
por áreas  formativas, a recolha de conteúdos para o enriquecimento do 

catálogo de  módulos disponíveis.

• Publicar um documento de conclusões preliminares sobre a auscultação às Re-
giões.

• Divulgar o catálogo de módulos de formação

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho 

Avaliação

Avaliação
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Eixo #3 - Modernização de processos - SERVIÇOS CENTRAIS

MP 1.1.

MP 1.6.

MP 1.7.

MP 1.8.

MP 1.9.

• Redefinir  quadro de funcionamento e de atribuições dos Serviços Centrais, 
aproximando-a  cada vez mais das Regiões, 

• Desenvolver  Planos de carreira (para os Serviços Centrais e para as Re-
giões), incluindo:
 ∂ Descrição de Competências;
 ∂ Sistema de Progressão;
 ∂ Sistema de Remunerações;
 ∂ Modelo de Avaliação de Desempenho.

• Realizar  inquéritos de satisfação regulares junto das Regiões, Núcleos e 
Agrupamentos.

• Realizar  encontro nacional de quadros do CNE (atividade de team  
building)

• Implementar medidas e quadro de aplicação no contexto do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados.

• Publicar o documento de redefinição.

• Apresentar documento com os Planos de Carreira após o MP1.1. estar definido 
e aprovado.

• Realizar inquéritos semestrais de satisfação da prestação dos serviços da Junta 
Central aos vários níveis de acordo com o que foi definido no MP1.1.

• Realizar um encontro para todos os colaboradores do CNE em 2019.

• Promover a comunicação, para todos os níveis do CNE, de disseminação de aler-
tas e boas práticas.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação



Relatório 2018-2019 | 49

Eixo #3 - Modernização de processos - INTEGRAÇÃO DE CONTAS

MP 2.1.

MP 2.2.

MP 2.3.

MP 2.4.

MP 2.5.

• Dar  cumprimento ao aprovado em Conselho Nacional sobre o processo 
de integração de contas.

• Criar  plataforma on-line simples e acessível a todos.

• Proporcionar  momentos de formação para secretários e tesoureiros em 
todas as Regiões do  CNE.

• Criar  equipa de acompanhamento aos agrupamentos e linhas de apoio e 
dúvidas.

• Disponibilizar  serviço de contabilidade aos Núcleos e Regiões, incluindo:
 ∂ Contabilização  de documentos;
 ∂ Reconciliação  de contas;
 ∂ Consolidação  de contas.

•  Implementar o processo de integração nos níveis 1, 2 e 3 em 2018.

• Calendarizar ações de formação a partir de setembro de 2018, de acordo com 
o que for aprovado em Conselho Nacional, referente ao processo de integração 
das contas de forma regular e por Regiões.

• Preparar ações de formação para se enquadrem no novo modelo de integração 
de contas aprovado.

• Preparar os Serviços Centrais, de acordo com o que for definido no MP.1.1. para 
dar apoio às Regiões.

• Disponibilizar, às Regiões e Núcleos, o serviço de contabilidade feito pela Junta 
Central, de acordo com o que for definido no projeto de integração das contas.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #3 - Modernização de processos - FONTES DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTOS

MP 3.1.

MP 3.2.

MP 3.3.

MP 3.4.

MP 3.5.

• Discutir  o modelo de financiamento da associação, tendo como premissa 
de base, as  fontes atuais:
 ∂ Quotas;
 ∂ Margens  do DMF;
 ∂ Calendários;
 ∂ PAJ.
O  objetivo é questionar o modelo atual e refletir sobre o peso das quotas 
e das  margens DMF no modelo de financiamento.

• Promover  condições para conquistar outras fontes de apoio, financiamen-
to e sponsoring.

• Criar  uma estratégia global de trabalho neste tema, com o apoio das Re-
giões e  agrupamentos.

• Promover  uma distribuição mais alargada de resultados por toda a estru-
tura do CNE,  criando um mecanismo de distribuição de resultados, que 
beneficie não apenas  a Junta Central, mas as Regiões também, obtendo 
o seu compromisso de  transferir parte da distribuição para as estruturas 
intermédias /  agrupamentos.

• Criar  artigos com marca própria, com design apelativo e qualidade supe-
rior,  apostando em novas linhas de produtos utilitários no quotidiano de 
cada  pessoa, escuteiro ou não.

•  Preparar uma proposta para apresentar em Conselho Nacional, a definir de 
acordo com o que for acordado com os Chefes Regionais, de forma que o resulta-
do dessa votação se reflita nos próximos triénios de acordo com as necessidades 
reais da associação de hoje e do futuro, caso se justifique.

• Promover ações regulares junto de entidades e organismos na conquista de 
apoios e outros meios de financiamento.

• Ver MP 3.2.

• Aprovar com as Juntas Regionais um modelo que integre os desvios orçamentais 
positivos e negativos.

•  Preparar documento de viabilidade do projeto para decisão de ações a tomar 
no futuro.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #4 - Representação externa - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

RE 1.1.

RE 1.2.

RE 1.3.

RE 1.4.

RE 1.5.

RE 1.6.

• Contribuir para a preparação dos nossos escuteiros para que a partici-
pação em atividades e fóruns internacionais, seja o mais eficaz possível.

• Continuar  a promover a participação de um grupo cada vez maior de 
escuteiros nas  atividades internacionais.

•  Apostar  na participação, em cada vez maior número, de escuteiros portu-
gueses nos grupos de trabalho internacionais, assegurando  apoio:

 ∂ Político  (suporte na sua seleção e nomeação);
 ∂ Institucional  (contatos e apoio no desenvolvimento das suas competências);
 ∂ Financeiro  (despesas de deslocação);
 ∂ Logístico  (serviços centrais, meios de reunião).

• Contribuir para uma cada vez maior partilha e disseminação dos temas 
em discussão e trabalho nos diversos grupos de trabalho e órgãos inter-
nacionais do escutismo.

• Intensificar as boas relações com a Associação de Escuteiros de Portugal 
(AEP), no contexto da Federação Escutista de Portugal (FEP), fomentan-
do um cada vez maior sentido de corpo nas atividades internacionais.

• Promover a representação do CNE, fora do CNE, no âmbito internacio-
nal, valorizando, sempre que possível, a presença e a inclusão de jovens 
nas delegações da Associação.

• Realizar um momento de preparação com inputs de ordem prática e pedagógica 
e um momento avaliação da participação em atividades e fóruns internacionais 
com recolha de elementos importantes vivenciados.
•  Preparar, através de encontros, reuniões e documentos, os associados (jovens/
adultos) para representarem a visão/ideia do CNE.

• Aumentar, em pelo menos 10%, o número de participantes em atividades inter-
nacionais e que essa participação seja de pelo menos 60% das Regiões represen-
tadas.
• Promover as oportunidades de participação internacional em atividades Nacio-
nais/Regionais e nos meios de comunicação do CNE.

• Dar a conhecer as oportunidades através dos meios de comunicação do CNE.

• Incentivar a participação de pelo menos um Caminheiro e um Dirigente em 
diversos grupos, proporcionando os apoios já nomeados.

• Realizar contactos com cada participante a fim de recolher os inputs/ideias trata-
das nos grupos de trabalho a que pertencem.
• Elaborar um documento de informação anual acerca da participação de elemen-
tos do CNE nos grupos de trabalho.

• Lançar o site da FEP até ao final de 2018.

•  Realizar um encontro anual com a AEP, com a presença dos elementos das Se-
cretarias Nacionais, onde haja partilha de boas práticas de cada Associação.
• Redefinir as cotas de elementos dos CMT/IST nas atividades promovidas pela 
FEP.

• Privilegiar, sempre que possível, as representações serem realizadas pelos jo-
vens.
• Realizar uma reunião de preparação e avaliação, e um acompanhamento diário 
(online) com o jovem durante o encontro.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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RE1.7.

RE 1.8.

RE 1.9.

RE 1.10.

RE 1.11.

• Continuar a apostar na participação de escuteiros portugueses nos órgãos 
internacionais do escutismo, assegurando apoio:
 ∂ Político (suporte na sua seleção e nomeação);
 ∂ Institucional (contactos e apoio no desenvolvimento das suas competên-

cias);
 ∂ Financeiro (despesas de deslocação);
 ∂ Logístico (serviços centrais, meios de reunião).

• Potenciar a dinamização da área internacional por parte das Juntas Regio-
nais/Juntas de Núcleo/Agrupamentos.

• Promover as oportunidades internacionais nos vários níveis do CNE, através 
de atividades como Mercado Internacional (MI) e Mercaditos, entre outros.

• Maior eficácia na divulgação de oportunidades.

• Aumentar o número de Atividades Escutistas Internacionais (AEI) realizadas 
e garantir a sua qualidade pedagógica.

• Garantir os apoios nomeados na percentagem/medida definida, pela JC.

• Apresentar, por parte destes elementos, um relatório anual, bem como a sua presen-
ça, num Conselho Nacional para partilha do trabalho que desenvolveram no desem-
penho do seu cargo, ou no âmbito da sua representação.

• Incentivar a existência de Interlocutores Internacionais (II) em todas as Regiões do 
País.
• Promover Encontros Pedagógicos Internacionais (EPI) em 60% das Regiões.

• Incluir dinâmicas internacionais nas atividades regionais em 30% das Regiões.

• Dinamizar o Dia do Fundador de forma a ser realizado por 162 grupos locais.

• Realizar o MI 2018 que abranja as 4 Secções e que tenha uma componente de expo-
sição e outra de vivência internacional.

• Promover a publicitação de oportunidades internacionais de forma presencial: 
EUROJAM2020 e MOOT2021 em atividades e Conselhos a nível núcleo, regional e 
nacional.

• Ter pelo menos 5 unidades a realizar cada uma das oportunidades dos diferentes 
trilhos, em especial o trilho Lusófono, incidindo a insígnia da lusofonia.

• Divulgar o EUROJAM2020 e o MOOT2021 em Atividades e Conselhos a nível nú-
cleo, regional e nacional e nos meios de comunicação do CNE.

• Aumentar em 10% o número de AEI´s

• Agilizar o processo de acompanhamento das mesmas dando inputs assertivos e 
direcionados especificamente às áreas presentes nas Fichas Projeto.

Eixo #4 - Representação externa - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #4 - Representação externa - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação

RE 1.12.

RE 1.13.

RE 1.15.

• Criar/aumentar/desenvolver a consciência de pertença a um movimento 
mundial.

• Garantir que toda e qualquer AEI’s seja acompanhada, pela SI, a nível:
 ∂ Pedagógico
 ∂ Financeiro
 ∂ Logístico

•  Iniciar a preparação do contingente do CNE ao MOOT 2020.

• Incluir dinâmicas de caráter internacional nas atividades regionais em 30% das 
Regiões.
• Promover a participação de 50% das Regiões no MI.

• Promover a participação de 80% das Regiões e de 20% dos Agrupamentos na Luz 
da Paz de Belém, através da dinâmica lançada pela Secretaria Internacional.

• Assegurar que todas as AEI’s têm, por parte desta secretaria, um acompanhamento 
nos níveis mencionados através da troca de email com foco no conteúdo pedagógico. 
Esse acompanhamento será realizado pelo respetivo trilho.

• Nomear o Chefe de Contingente do CNE.
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Eixo #4 - Representação externa - REPRESENTAÇÃO NACIONAL

RE 2.3.

RE 2.4.

RE 2.5.

RE 2.6.

RE 2.7.

RE 2.8.

• Promover  a partilha de experiências e a discussão dos temas em debate 
nos fóruns de  jovens, alargando o contexto a um conjunto cada vez mais 
alargado de jovens.

• Apostar  na participação dos nossos escuteiros nos órgãos e grupos de 
trabalho locais,  regionais e nacionais de jovens, contribuindo para o de-
senvolvimento das  políticas de juventude. O apoio pode ser:
 ∂ Político  (suporte na promoção e nomeação dos escuteiros);
 ∂ Institucional  (contatos e apoio no desenvolvimento das suas competências);
 ∂ Financeiro  (despesas de deslocação);
 ∂ Logístico  (serviços centrais, meios de reunião).

• Articular toda a ação da Junta Central de modo a potenciar o impacto das 
ações a realizar com resultados para a estratégia de desenvolvimento.

• Desenvolver parcerias com entidades externas, que nos permitam uma 
maior articulação em diversas áreas temáticas (eg., em colaboração com 
a ANACOM, sensibilizar e promover as boas regras de comunicação e os 
procedimentos adequados a ter, bem como divulgar a legislação e regu-
lamentos na área da comunicação; participação em exercícios PROCIV). 

• Comunicar e formar para a estratégia nacional para as Relações Externas 
do CNE.

• Manter e dinamizar as equipas de trabalho de suporte às dinâmicas das 
Relações Externas.

• Realizar um encontro anual com interlocutores regionais.

• Disseminar um documento com partilha das experiências vividas das boas-práti-
cas regionais.

• Nomear representantes não dirigentes ou jovens dirigentes para órgãos nos 
quais o CNE esteja representado.

• Dinamizar uma sessão de formação para os jovens representantes do CNE.

• Dotar uma verba no orçamento da Junta Central para a Representação Externa.

• Disponibilizar as estruturas da Junta Central para o apoio à equipa.

• Aproveitar atividades nacionais em que faça sentido promover momentos de di-
vulgação ou Relação Externa.

• Desenvolver duas parcerias novas.

• Promover e aprofundar as parcerias existentes no CNE.

• Realizar encontro de formação para representantes regionais

• Alargar a equipa para ter representantes de todas as Regiões.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #5 - Comunicação - COMUNICAÇÃO INTERNA

• Discutir  as bases da política e do plano de comunicação interna, com as 
Regiões.

• Reapreciar  o modelo de comunicação da Flor-de-Lis, incluindo:
 ∂ Público-alvo  a quem se destina;
 ∂ Formato  e meios (papel, aplicação e internet);
 ∂ Modelo  de distribuição;
 ∂ Estratégia  de financiamento, procurando reduzir ao mínimo o custo su-

portado pelos  dirigentes;
 ∂ Base  de dados de acesso a notícias e artigos

• Desenvolver  novos modelos de comunicação, incluindo:
 ∂ Novos  meios (publicações segmentadas para diferentes públicos-alvo - 

dirigentes vs  lobitos, exploradores, pioneiros e caminheiros);
 ∂ Formatos (apps, site e papel);
 ∂ Tempestividade  da comunicação;
 ∂ Priorização da divulgação de notícias e eventos (Regiões/Núcleos, Agru-

pamentos, Secções,  Escuteiros).

• Melhorar  a imagem das peças de vestuário, estudando, de forma alargada, 
as peças atuais e envolvendo os diferentes níveis do CNE, numa eventual 
proposta para implementação até ao ano do centenário:
 ∂ Aumentando  o nível de atratividade estética e de conforto;
 ∂ Procurando  continuar a apostar na melhoria da qualidade;
 ∂ Controlando  o custo de produção e as margens de comercialização;
 ∂ Desenvolvendo  peças que, não sendo do uniforme, podem ser comer-

cializadas para o público em  geral, com margens mais atrativas .

• Publicar  as agendas e as atas das reuniões da Junta Central e das suas se-
cretarias,  sempre que não estejam em causa matérias sensíveis e que, pela 
sua natureza,  excecionalmente, não possam ser partilhadas.

• Prosseguir na divulgação e formação sobre a diretiva “Escutismo movimen-
to seguro”.

C 1.1.

C 1.2.

C 1.3.

C 1.5.

C 1.6.

C 1.7.

• Concluir documento de estratégia para a internet.

• Concluir o processo de reapreciação.

• Ver C1.2.

• Lançar inquérito de avaliação das peças do uniforme em termos de qualidade, 
conforto, design e preço de modo que o CNE decida qual a farda que pretende 
para 2023 no centenário do CNE.

• Garantir a atualização regular dos conteúdos (não atrasar mais de 15 dias).

• Construir um módulo de formação sobre este tema.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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• Implementar uma linha ética, que permita a denúncia, em condições de 
segurança, de situações de eventual violação dos regulamentos e estatutos, 
por parte de dirigentes e não dirigentes, bem como a deteção de eventuais 
fraudes relacionadas com fornecimentos, concursos, etc.

• Dinamização do Clube Espuminha, para a elaboração de material de sen-
sibilização e formação na área da Proteção Civil e Segurança em Atividade.

• Promover a divulgação da temática de Ambiente e Sustentabilidade nas 
regiões e em atividades de referência.

• Promover uma Atividade Nacional de Ambiente.

Eixo #5 - Comunicação - COMUNICAÇÃO INTERNA

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação

C 1.8.

C 1.9.

C 1.10.

C 1.11.

Eixo #5 - Comunicação - COMUNICAÇÃO EXTERNA

• Discutir  as bases da política e do plano de comunicação externa, com as 
Regiões.

• Desenvolver e intensificar as relações com meios de comunicação externos 
ao CNE  (imprensa, radio, televisão e internet).

• Estimular  a divulgação, de forma coordenada e concertada, da atividade 
escutista  desenvolvida nos diversos níveis do CNE, com preponderância 
para os Agrupamentos e as Secções.

C 2.1.

C 2.2.

C 2.3.

• Publicar o documento consolidado com a estratégia de comunicação.

• Apresentar proposta de press release regular e espontâneo.

• Promover dois encontros com os responsáveis regionais para formação e di-
vulgação das técnicas e estratégia de relações públicas, em conjugação com a 
Equipa Nacional da Comunicação Interna e de Relações Externas.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação

• Divulgar regularmente a sua existência (2 a 3 vezes por ano). Iniciar a execução 
do plano de formação e a disseminação.

• Publicar fichas temáticas direcionadas para as várias Secções.

• Reformular e adequar a exposição existente à temática dos 17 Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

• Promover a realização de uma atividade de Secção sobre a temática ambiental.
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Eixo #6 - Envolvimento - ESTRUTURA

• Considerar os Chefes Regionais como Chefes Nacionais Adjuntos, criando uma 
dinâmica similar adaptada, ao que se vive nos agrupamentos (a Direção congre-
ga o Chefe de Agrupamento, Assistente de Agrupamento, Chefe de Agrupa-
mento Adjunto, Secretário, Tesoureiro e os Chefes de Unidade), com o intuito de:

 ∂ incentivar mais coconstrução e coresponsabilização nos projetos do CNE;
 ∂ criar um maior sentido de equipa;
 ∂ proporcionar um maior nível de unidade nacional.

• Incentivar  uma dinâmica adaptada similar nos níveis seguintes (Regiões / 
Núcleos e  Núcleos / Agrupamentos).

• Reunir  regularmente (3 a 4 vezes por ano) os Chefes Regionais e os órgãos 
nacionais  com a Junta Central, para:
 ∂ discutir temas de interesse e preocupação da Junta Central e/ou das Regiões;
 ∂ avaliar a ação nacional;
 ∂ lançar pistas e desafios para o plano do ano seguinte.

• Criar  uma dotação orçamental para apoiar as deslocações destas reuniões-

• Manter  uma equipa dedicada à análise dos Planos e Relatórios regionais, 
com o  objetivo de:
 ∂ identificar áreas de preocupação, desafios e constrangimentos;
 ∂ identificar boas-práticas e soluções inovadoras;
 ∂ promover o diálogo com as Juntas Regionais, procurando compreender 

as questões acima;
 ∂ estabelecer pontes com as Secretarias Nacionais e entre as Regiões que 

tenham os mesmos desafios e preocupações, promovendo a partilha e a 
procura de soluções que  sirvam para os problemas identificados.

• Alterar  a dinâmica dos Comités Nacionais, procurando:
 ∂ conciliar melhor as agendas dos diversos Comités, com o objetivo de ter 

vários Comités em simultâneo (diminui custos de deslocação e indispo-
nibilidades regionais sucessivas);

 ∂ obter antecipadamente temas para colocar em agenda, garantindo que 
a agenda responde às preocupações das várias Regiões, e que as reu-
niões são úteis e enriquecedoras para todos os participantes;

 ∂ criar uma dotação orçamental para apoiar as deslocações destas reu-
niões.

E 1.1.

E 1.2.

E 1.3.

E 1.4.

E 1.5.

E 1.6.

• Promover três reuniões anuais com presença de mais de 80% das Regiões.

• Definir antecipadamente as agendas de trabalho com os membros.

• Avaliar de forma positiva o progresso dos trabalhos.

• Discutir proposta similar a E2.1. com os Chefes Regionais.
• Assegurar a implementação superior a 50% com pelo menos um encontro anual 

Núcleo/Agrupamentos e dois encontros anuais Região/Núcleo.

• Reunir anualmente os Assistentes Regionais, reforçando igualmente o envolvi-
mento com a Região.

• Ver E1.1.

• Incluir nos orçamentos verbas de apoio às Regiões, na deslocação às reuniões 
nacionais, de forma a permitir uma maior participação destas.

• Criar uma grelha de análise dos Planos e Relatórios Regionais.

• Partilhar da análise com as Secretarias Nacionais e as respetivas Regiões.

• Publicar um documento interno circulado pelas Juntas Regionais com pistas para 
uma ronda de partilha entre as Regiões com as Equipas Nacionais sobre boas-prá-
ticas e dificuldades a ultrapassar.

• Promover, sempre que possível, a realização de Comités conjuntos durante o ano.

• Realizar, atempadamente, o levantamento de assuntos a abordar nas reuniões 
junto das Regiões e dos Secretários Nacionais;

• Efetuar a avaliação dos Comités, tendo em contas as sugestões de melhoria.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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• Acompanhar e contribuir para o Projeto Torre.

• Incentivar a criação de departamentos regionais de Radioescutismo e co-
laborar nas atividade de maior dimensão.

• Apoiar e incentivar a elaboração de Planos de Segurança e Evacuação 
(Medidas de Auto Proteção) das sedes dos Agrupamentos.

E 1.7.

E 1.8.

E 1.9.

.

• Executar o calendário de ação para a revisão regulamentar, se aplicável.

• Promover o crescimento da rede de operacionais registados.

• Criar um modelo de implementação nacional com o apoio do DNPCS, com base infor-
mática e com acompanhamento e apoio dos delegados regionais.

Eixo #6 - Envolvimento - ESTRUTURA

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho 

Eixo #6 - Envolvimento - CONSELHOS NACIONAIS

• Em articulação com a Mesa dos Conselhos Nacionais, dinamizar  os Conse-
lhos Nacionais, para  procurar aumentar o nível de participação:
 ∂ com mais propostas, que não da Junta Central;
 ∂  com mais conselheiros presentes;
 ∂ com mais conselheiros presentes, sem inerências;
 ∂ com mais participação nas discussões, por Conselheiros que não façam 

parte das Equipas Nacionais;
 ∂ criar espaço, nos Conselhos Nacionais, para que os Conselheiros possam 

conviver e divertir-se, partilhar experiências, em ambiente informal.

• Criar  espaço, nos Conselhos Nacionais, para que os Conselheiros possam 
conviver e  divertir-se, partilhar experiências em ambiente informal 

E.2.1.

E.2.2.

 ∂ Discutir e preparar o plano de ação, com a Mesa do Conselho Nacional, que:
 ∂ divulgue os Conselhos Nacionais;
 ∂ reforce a importância da participação dos representantes;
 ∂ divulgue algum histórico de decisões recentes tomadas;
 ∂ promova a participação e a apresentação de propostas dos níveis do CNE.

• Não preencher a agenda dos Conselhos Nacionais com um número exagerado de 
eventos extra-Conselho

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho 

Avaliação

Avaliação
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Eixo #6 - Envolvimento - LOBITOS, EXPLORADORES/MOÇOS, PIONEIROS/MARINHEIROS E CAMINHEIROS/COMPANHEIROS

• Dinamizar, em articulação com as Regiões, encontros de guias, que permitam ao 
CNE, a partir das bases (Agrupamento, Núcleo, Região, Nacional), ter uma cami-
nhada gradual de auscultação dos jovens, incluindo nas atividades de referência.

• Continuar  a contar com a participação de caminheiros/companheiros nas 
equipas nacionais, limitando a  sua ação e tendo em atenção a necessida-
de de assegurar que essa participação não prejudica a sua vivência em 
Clã/Comunidade (no Agrupamento).

• Reforçar a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão 
nas estruturas nacionais.

• Criar uma equipa de apoio à inclusão de crianças e jovens com necessi-
dades educativas especiais e ferramentas de apoio ao chefe de unidade.

E.3.1.

E.3.2.

E.3.3.

E.3.4.

.

• Realizar o 1.º Encontro Nacional de Guias (ENG) em maio.

• Avaliar o 1.º ENG e apresentação da mesma no Conselho Nacional de novembro.

• Lançar o tema de trabalho para o ENG de 2019.

• Garantir que os caminheiros/companheiros convidados têm este princípio adquirido e 
que dialogam regularmente com os respetivos chefes de Clã/Comunidade.

• Reunir pelo menos três vezes com os assessores para o envolvimento jovem.

• Organizar um encontro de Equipas de Projeto nacional do Cenáculo para com eles 
discutir a retrospetiva dos temas abordados e procurar lançar pistas para o futuro, inter-
ligando depois com a SNP e a EP Cenáculo atual.

• Incluir nas equipas nacionais jovens (idade igual ou inferior a 26 anos).

• Reunir anualmente com a EP Cenáculo e discutir os desafios levantados pelos Cami-
nheiros e Companheiros.

• Criar o Conselho Jovem da SNP e coordenação do Conselho Jovem da Junta Central.

• Convidar o coordenador da equipa.

• Proceder ao levantamento e à caracterização das crianças e jovens com necessidades 
especiais inscritas no movimento.

• Rever o documento do posicionamento institucional e pedagógico sobre as necessi-
dades educativas especiais.

• Reunir o grupo de trabalho permanente com representantes das três estruturas do 
CNE (i.e., Junta Central, Junta Regional de Braga e Junta de Núcleo de Guimarães) e 
da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Guimarães 
(CERCIGUI) para avaliar e melhor documentar a ação e o impacto do projeto “Platafor-
ma Madre Teresa”.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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Eixo #6 - Envolvimento - VISÃO 2023

• Coconstruir um documento de identidade e Visão do CNE para 2023.

• Realizar um encontro nacional de Chefes de Agrupamento que seja o cul-
minar de um caminho local – regional/de núcleo  para o nacional.

E.5.1.

E.5.2.

.

• Realizar encontros de discussão e apresentar documento final.

• Promover, dinamizar e realizar o Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento, 
em setembro/outubro – 2019.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação

Eixo #6 - Envolvimento - DESENVOLVIMENTO

• Desenvolver e implementar uma estratégia nacional para o desenvolvi-
mento do CNE.

• Criar e disseminar ferramentas de apoio e suporte à estratégia de desen-
volvimento para aplicação Regional/Núcleo e Local.

• Articular toda a ação da Junta Central, de modo a potenciar o impacto das 
ações a realizar com resultados para a estratégia de desenvolvimento.

• Celebrar, em atividade nacional, o aniversário do CNE.

E.4.1.

E.4.2.

E.4.3.

E.4.4.

• Promover o documento orientador.

• Realizar um encontro anual com interlocutores regionais.

• Disseminar um documento com partilha das experiências vividas das boas-práti-
cas regionais.

• Aproveitar as atividades nacionais, em que faça sentido promover o desenvolvi-
mento e a expansão do CNE, com recurso a dinâmicas específicas desenvolvidas 
caso a caso.

• Celebrar, na região de Setúbal, o 96.º Aniversário do CNE.

• Propor à Associação dinâmicas celebrativas.

Ações para 2018-2019 Indicadores de desempenho Avaliação
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4. Contas A Junta Central apresenta de seguida as Contas da sua atividade do ano de 2018-2019.
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ANÁLISE CNE - Consolidada - setembro de 2019

Rácios de Equilíbrio de Curto Prazo 2019 2018

Liquidez Geral = Ativo Corrente / Passivo Corrente 2,64 2,60

Liquidez Reduzida = (Ativo Corrente -Inventários) / Passivo Corrente 1,94 1,79

Liquidez Imediata = (Caixa + Depósitos Bancários) / Passivo Corrente 0,25 0,54

Rácios de Equilíbrio a Médio e Longo Prazo 2019 2018

Autonomia Financeira = Fundos Próprios / Ativo Total 0,89 0,90

Solvabilidade = Fundos Próprios / Passivo Total 8,44 8,79

Grau de Cobertura do Valor do Imobilizado Liquído por Capitais
Permanentes = (Fundos Próprios + Passivo não Corrente) / Ativo não Corrente

1,24 1,22

Grau de Cobertura dos VIL Por C. Próprios = C. Próprio/Ativo Não Corrente 1,24 1,22

Análise de Desempenho 2019 2018

Margem Bruta %  = Margem Bruta / Vendas 64,90% 71,97%

Margem Líquida = Resultado Líquido / Vendas -1,86% 14,02%

Rentabilidade dos Capitais Próprios = R. Líquido / Fundos Próprios -1,12% 7,25%

Rotação do Ativo = Vendas / Ativo Total 53,86% 46,46%

Cash-Flow Operacional  = Resultado Líquido + Amortizações 96 831,93 484 311,68

A análise de equilíbrio de curto prazo permite  concluir que tanto a Liquidez Geral como a Reduzida apresentam
indicadores superiores a 1, ou seja, o Ativo Corrente consegue suportar o Passivo Corrente. Relativamente à Liqui-
dez 
Imediata comparativamente com o período anterior teve uma quebra, o que significa que atualmente as 
Disponibilidades apenas cobrem 25 % do Passivo Corrente.

A análise de equilíbrio de médio e longo prazo verifica uma estabilidade  nos indicadoreseconómicos,
 não existindo uma variação entre eles.
Todos os valores imobilizados liquídos encontram-se na sua totalidade financiados por Capitais Próprios.

O período em análise teve uma redução nas margens de negócio, tendo como consequência um Resultado Líquido 
Negativo.
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RUBRICAS Notas 2019 2018

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 8  3 991 955,75  4 125 793,69 

Ativos intangíveis  16 200,57  16 200,57 

Investimentos financeiros 6  21 969,19  21 969,19 

Total Ativo não corrente  4 030 125,51  4 163 963,45 

Ativo corrente

Inventários 12  415 425,74  472 403,49 

Clientes 18  368 248,99  345 347,42 

Outras contas a receber 18  611 579,42  362 770,96 

Diferimentos 18  1 466,02  -   

Outros Ativos financeiros 18  16 644,28  16 644,28 

Caixa e depósitos bancários 4,2  150 972,54  310 666,18 

Total do Ativo corrente  1 564 336,99  1 507 832,33 

Total do ATIVO  5 594 462,50  5 671 795,78 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PRÓPRIOS

Fundos 11  844 075,73  844 075,73 

Outras reservas 11  1 706 752,99  1 706 752,99 

Resultados transitados 11  1 232 493,38  898 127,08 

Excedentes de revalorização 11  837 006,41  837 006,41 

Ajustamentos em Ativos Financeiros 11  -    988,01 

Outras variações de Fundos Patrimoniais  437 207,51  436 219,50 

Resultado líquido do período 11  (55 996,23)  369 459,07 

Total dos Fundos próprios  5 001 539,79  5 092 628,79 

PASSIVO

Passivo corrente

Fornecedores 18  304 058,65  349 686,79 

Estado e outros entes públicos 10  5 735,56  7 119,27 

Outras contas a pagar 18  283 127,45  113 102,97 

Outros Passivos Financeiros  1,05  109 257,96 

Total do Passivo corrente  592 922,71  579 166,99 

Total do Passivo  592 922,71  579 166,99 

Total do Capital Próprio e do Passivo  5 594 462,50  5 671 795,78 

Balanço Consolidado - 30 setembro 2019 Demonstração de Resultados Consolidada - 30 setembro 2019

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2019 2018

Vendas e serviços prestados 14  3 013 375,91  2 635 050,59 

Subsídios à Exploração 15  207 447,60  138 074,42 

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 12  (1 057 776,19)  (738 678,33)

Fornecimentos e serviços externos 20  (1 537 746,62)  (1 288 720,22)

Gastos com o pessoal 19/20  (260 205,11)  (213 815,52)

Outros Rendimentos e Ganhos 13  35 755,32  286 045,95 

Outros Gastos e Perdas 16  (303 400,07)  (333 645,21)

Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento 
e Impostos

 97 450,84  484 311,68 

Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização  (152 828,16)  (114 852,61)

Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e 
Impostos)

 (55 377,32)  369 459,07 

Juros e Rendimentos Similares Suportados  (618,91)  -   

Resultados Antes de Impostos  (55 996,23)  369 459,07 

Resultado líquido do período  (55 996,23)  369 459,07 

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados 
RUBRICAS 2019 2018

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais - Método Directo

Recebimentos de Clientes +  2 990 474,34  2 830 632,99 

Pagamentos a Fornecedores -  (2 584 173,20)  (2 000 434,34)

Pagamentos ao Pessoal -  (260 205,11)  (213 815,52)

Caixa gerada pelas operações =  146 096,03  616 383,13 

Outros Recebimentos/Pagamentos -   (286 180,54)  (360 107,53)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) =   (140 084,51)  256 275,60 

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos Fixos Tangíveis -  (18 990,22)  (53 798,86)

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2) =  (18 990,22)  (53 798,86)

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento

Recebimentos Provenientes de:

 Juros e proveitos Similares +  988,01  -   

Pagamentos respeitantes a:

 Financiamentos Obtidos -  -    (200 000,00)

 Juros e Gastos Similares -  (618,91)  -   

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3) =  (144 968,59)  200 000,00 

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (1)+(2)+(3)  (159 693,64)  (2 476,74)

Caixa e seus Equivalentes no Início do Período +/-  310 666,18  308 189,44 

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período +/-  150 972,54  310 666,18 

 (159 693,64)  (2 476,74)
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NOTA INTRODUTÓRIA

As Demonstrações Financeiras que agora se apresentam a fim de dar cumprimento ao 
novo período económico, abrangem o período de 1 de outubro de 2018 a 30 de setem-
bro de 2019.

As notas que se seguem respeitam a ordem estabelecida no SNC-ESNL. Os valores são 
representados em Euros.

As notas não aplicáveis ou não relevantes foram suprimidas.

NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

O Corpo Nacional de Escutas é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, do-
tada de Utilidade Pública, cuja finalidade é promover o escutismo e os seus valores, com 
sede na Rua D. Luís I, nº 34, 1200 – 152Lisboa.

O Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português - nasceu em Braga a 27 de 
maio de 1923. Foram seus fundadores o Arcebispo D. Manuel Vieira de Matos e Dr. Ave-
lino Gonçalves.

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

2.1 - As Demonstrações Financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continui-
dade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo 
com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-ENSL) previstas pelo Regime 
de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 36-A/2011 e pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado 
pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho com as retificações da Declaração de Re-
tificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
20/2010 de 23 de Agosto e Decreto-lei n.º 98/2015 de 2 de Junho. 

2.2 - Não foram derrogadas quaisquer disposições do Regime de Normalização Contabi-

lística para as Entidades do Sector Não Lucrativo que tenham tido efeitos nas demonstra-
ções financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados 
da entidade. 

2.3 - O conteúdo das Contas das Demonstrações Financeiras não é comparável com o do 
ano anterior no que concerne a gastos e rendimentos, dado se referirem apenas a nove 
meses.

NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demons-
trações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apre-
sentação das demonstrações financeiras.

3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dis-
põe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade de a entidade prosseguir 
com a sua atividade. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir 
presumindo-se a sua continuidade. 

3.1.2. – PRESSUPOSTODO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as 
definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, inde-
pendentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

3.1.3. - CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas Demonstrações Financeiras está consistente 
de um período para o outro, pese embora não sejam comparáveis os Exercícios.

Anexo às demonstrações financeiras
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3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados 
nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incor-
retas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, in-
fluenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demons-
trações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua 
apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode, porém, ser material-
mente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de tran-
sações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua na-
tureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação 
de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, 
na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na 
demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quan-
do tal for exigido ou permitido por uma NCRF - ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado 
tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos 
de volume concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas ati-
vidades ordinárias, outras transações que não geram rédito, mas que são inerentes às 
principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, 
quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, com-
pensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma tran-
sação. 

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados 
numa base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e 
perdas provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos 
e perdas são relatados separadamente se forem materialmente relevantes.

3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação não é diretamente comparável com 2018, dado que o encerramento em 
30 de setembro de 2018 respeita a um período de nove meses para todas as quantias 
relatadas nas demonstrações financeiras de gastos e rendimentos.

A informação narrativa proporcionada nas Demonstrações Financeiras relativa a períodos 
anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

3.2. –POLÍTICAS  DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1. – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o 
qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades ne-
cessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da 
forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento 
e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação 
dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 

Nas ESNL existem bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito em que o custo 
pode ser desconhecido. Neste caso, os bens são mensurados ao seu Justo Valor, ao valor 
pelo qual se encontram segurados, ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade. A 
quantia assim apurada corresponderá ao seu custo considerado para efeitos de mensu-
ração.

A ESNL deve aplicar o método do custo.

Nos casos em que existam diferenças significativas entre a quantia escriturada segundo o 
modelo do custo e seu justo valor dos ativos, a entidade poderá utilizar alternativamente 
o modelo da revalorização.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no capital próprio como 
excedente de revalorização, exceto se o mesmo reverter num decréscimo previamente 
reconhecido em resultados, caso em que tal aumento é igualmente reconhecido em re-
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sultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em ex-
cedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente 
do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições rela-
tivamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. 
Quando o ativo revalorizado é desconhecido, o excedente de revalorização incluído no 
capital próprio associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido 
para resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua 
classe são revalorizados.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações 
acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são as constantes do Decreto-Re-
gulamentar nº 25/2009, embora sejam revistos anualmente. O efeito de alguma alteração 
a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação, (dispêndios subsequentes) que não são susce-
tíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais, são registadas como gastos no 
período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é de-
terminado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a 
receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em 
que ocorre o abate ou a alienação.

3.2.2. – LOCAÇÃO FINANCEIRA 

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. 
Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transfe-
rem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para 
o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspon-
dentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o 

justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pa-
gamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução 
da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo 
pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base li-
near durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma 
responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma re-
dução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas.

3.2.3. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reco-
nhecidos como gastos à medida que são incorridos.

3.2.4. – INVENTÁRIOS

Os inventários são registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. 
O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos 
os custos estimados necessários para a concluir os inventários e para efetuar a sua venda. 
Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é regista-
do um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença.

O método de custeio dos inventários adotado pela Entidade consiste no Custo Específico.

O sistema de inventário utilizado é o intermitente.
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3.2.5. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela presta-
ção de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas 
todas as condições seguintes:

• A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significati-
vos da propriedade dos bens;

• A entidade não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geral-
mente associado com a posse, nem o  controlo efetivo dos bens vendidos;

• A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada;

• Seja provável que os contributos para o desenvolvimento das atividades presen-
tes e futuras da entidade e associados com a transação fluam para a atividade; e

• Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fia-
velmente mensurados.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou 
seja, quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário 
socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na 
impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de 
serviço.

Os juros e os royalties recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acrésci-
mo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até 
à maturidade. 

Os dividendos são reconhecidos como outros ganhos e perdas líquidos quando existe o 
direito de os receber.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas 
as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade 
baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a na-
tureza da transação e a especificidade de cada acordo.

3.2.6. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem uma obrigação presente (le-
gal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a 
liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação 
possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa 
na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é de-
terminada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor 
estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e men-
suradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte inte-
grante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados 
custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos 
derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como 
provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 
divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando be-
nefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de 
um influxo económico futuro de recursos.

3.2.7. – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que 
a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos 
irão ser recebidos.
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Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes 
são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados 
numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como 
rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos 
de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gas-
tos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compen-
sar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como 
rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

3.2.8. – TRANSACÇÕES E SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

As demonstrações financeiras da Entidade são apresentadas em euros, sendo o euro a 
moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Entidade) 
são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato, as 
quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são atua-
lizadas às taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas dos itens não monetários 
registados ao justo valor denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas 
de câmbio das datas em que os respetivos justos valores foram determinados. As quan-
tias escrituradas dos itens não monetários registados ao custo histórico denominados em 
moeda estrangeira não são atualizadas.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos ou recebimentos das transa-
ções bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos 
monetários, denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração 
dos resultados em função da sua natureza (operacional, investimento e financiamento) no 
período em que são geradas.

3.2.9. – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O Corpo Nacional de Escutas é isento de IRC, decorrente do seu estatuto de utilidade 
pública.

O tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento é salvo disposição especí-
fica, o método do imposto a pagar.

Para as finalidades deste capítulo, o termo “impostos sobre o rendimento” inclui todos os 
impostos baseados em lucros tributáveis incluindo as tributações autónomas, que sejam 
devidos em qualquer jurisdição fiscal.

Os impostos correntes para períodos correntes e anteriores devem, na medida em que 
não estejam pagos, ser reconhecidos como passivos. Se a quantia já paga com respeito a 
períodos correntes e anteriores exceder a quantia devida para esses períodos, o excesso 
deve ser reconhecido como um ativo.

Os passivos (ativos) por impostos correntes dos períodos correntes e anteriores devem 
ser mensurados pela quantia que se espera que seja paga (recuperada de) às autoridades 
fiscais, usando as taxas fiscais (e leis fiscais) aprovadas à data do balanço.

A contabilização dos efeitos de impostos correntes de uma transação ou de outro acon-
tecimento é consistente com a contabilização da transação ou do próprio acontecimento. 
Assim, relativamente, a transações e outros acontecimentos reconhecidos nos resultados, 
qualquer efeito fiscal relacionado também é reconhecido nos resultados. 

No que diz respeito a transações e outros acontecimentos reconhecidos diretamente no 
Fundo patrimonial, qualquer efeito fiscal relacionado também é reconhecido diretamente 
no Fundo patrimonial, caso em que o imposto corrente deve ser debitado ou creditado 
diretamente nessa rubrica.

Uma entidade deve compensar ativos por impostos correntes e passivos por impostos 
correntes nas suas demonstrações financeiras se, e somente se, a entidade:

a) Tiver um direito legalmente executável para compensar quantias reconhecidas; 
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e

b) Pretender liquidar numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar simultanea-
mente o passivo.

 O gasto (rendimento) de impostos relacionado com o resultado de atividades 
ordinárias deve ser apresentado na face da demonstração dos resultados.

3.2.10. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se 
torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo, custo amortizado ou 
ao justo valor.

a) Custo amortizado: estão os ativos e passivos financeiros que apresentem as 
seguintes características:

 i) sejam á vista ou tenham uma maturidade definida;

 ii) tenham associado um retorno fixo ou determinado;

 iii) não sejam ou incorporem um instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. O juro efe-
tivo é calculado através da taxa que desconta exatamente os pagamentos ou re-
cebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro 
na quantia líquida escriturada do ativo ou passivo financeiro (taxa de juro efetiva).

 Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros:

  - Clientes e outras dívidas de terceiros (deduzido de perdas por impari-
dade);

 - Outros ativos financeiros (deduzidos de eventuais imparidades);

 - Contratos para conceder empréstimos (deduzidos de eventuais perdas por im-
paridade).

 - Caixa e depósitos bancários (vencíveis a menos de 3 meses);

 Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros:

 - Fornecedores e outras dívidas de terceiros;

 - Financiamentos obtidos (as despesas incorridas bem como encargos com juros 
são reconhecidas pelo método do juro efetivo em resultados do período ao lon-
go do período de vida desses financiamentos. As referidas despesas incorridas, 
enquanto não estiverem reconhecidas, são apresentadas a deduzir à rubrica de 
financiamentos obtidos”);

 - Outros passivos financeiros

 - Contrato para contrair empréstimos.

b) Ao justo valor: estão os ativos e passivos financeiros não incluídos nas catego-
rias do “custo” ou “custo amortizado”, sendo que as variações no respetivo justo 
valor são registadas em resultados como perdas por reduções de justo valor e 
ganhos por aumentos de justo valor.

 Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros:

 - Participações financeiras em entidades que não sejam subsidiárias, empresas 
conjuntamente controladas e associadas (exceto quando se tratam de empresas 
cujas ações não estão cotadas na bolsa, neste caso, não se podendo determinar 
com fiabilidade o justo valor, as mesmas são mensuradas ao custo deduzido de 
eventuais perdas por imparidade)

 - Ativos e passivos financeiros detidos para negociação (São adquiridos ou incor-
ridos essencialmente com a finalidade de venda ou liquidação no curto prazo ou 
pertençam a uma carteira de instrumentos financeiros e apresentem evidencia de 
terem recentemente proporcionado lucros reais. Incluem-se por definição nesta 
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rubrica os instrumentos financeiros derivados). 

 - Outros ativos ou passivos financeiros que por definição sejam considerados 
nesta rubrica.

Os ativos financeiros incluídos nas categorias do “custo” ou “custo amortizado” são sujei-
tos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se 
em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou 
mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa 
futuros estimados são afetados. 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a re-
conhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente 
na data de relato dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva 
taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer cor-
responde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo 
valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no 
período em que são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição 
pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o re-
conhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efe-
tuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido ini-
cialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados 
como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas 
por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensu-
rados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos 
seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o 
controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados 
à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obriga-
ção seja liquidada, cancelada ou expire.

3.2.11. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregados classificam-se em: i) benefícios de curto prazo; ii) bene-
fícios de médio e longo prazo; III) outros benefícios pós-emprego; e IV) benefícios de 
cessação.

a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a 
Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pa-
gos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, aloja-
mento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

O gasto relativo a participações nos lucros e/ou gratificações é relevado dentro 
do período em que o trabalhador prestou o seu contributo (desde que exista uma 
obrigação presente, legal/construtiva e que a mesma possa ser mensurada com 
fiabilidade).

b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, 
jubileu ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo 
prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, 
gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os 
trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados 
pelo valor presente.
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c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, 
outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos 
pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência de a decisão da Entidade cessar 
o emprego de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de 
um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios. 

e) Benefícios de remuneração em capital próprio

Resulta do direito a receber, por parte do empregado, instrumentos de capital 
próprio emitidos pela Entidade, ou do facto do valor da obrigação a pagar aos 
empregados depender do preço futuro de instrumentos financeiros de capital 
próprio emitido pela mesma.

3.3 – OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

Não aplicável.

3.4 – JUIZOS DE VALOR

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e 
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos 
e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.5 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS 
AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional so-
bre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do 
balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que 
ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que 

não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem 
considerados materialmente relevantes.

3.6 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 
conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos 
e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. 
Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsí-
veis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas 
estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demons-
trações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau 
de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das 
correspondentes estimativas.

NOTA 4.FLUXOS DE CAIXA

4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNI-
FICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA 
USO.

Não existem valores de Caixa nem de Depósitos bancários que apresentem restrições de 
uso na data do balanço.

4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DE-
PÓSITOS BANCÁRIOS.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes 
inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou 
igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de desco-
bertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus 
equivalentes em 30 de setembro de 2019 detalha-se conforme se seguem:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO

2019 2018

Caixa 634,18 1 105,12

Depósitos à ordem 150 337,31 309 561,06

Total 150 971,49 310 666,18
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Divulga-se que a inexistência de restrições de titularidade e que não existe quaisquer ativos dados como garantia.

Não existe também quaisquer compromissos contratuais para a aquisição de novos ativos.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Descrição Terrenos e recursos 
naturais

Edifícios e outras 
construções

Equipamento
 básico

Equipamento de 
transporte

Equipamento 
administrativo Outros AFT Total

1 Quantia bruta escriturada inicial   629 550,00  4 078 113,88  831 842.65   100 412,83   354 657,17   138 487,23  6 043 063.76 

2    Depreciações acumuladas iniciais  -     923 605,00   529 637,00   85 843,83   336 952,50   138 487,23  2 014 525.56 

3    Perdas por imparidade acum. Iniciais  -  -    -    -    -    -    -   

4 Quantia líquida escriturada inicial   629 550,00  3 154 508.88  302 205.65  14 569.00  -17 704.67  -    4 118 538,20 

5 Movimentos do período  -  -    -  -    -    -   

5,1    Total da adições  -  28 697.80  -    13 000.00  -    -    41 697.80 

   Aquisições em 1ª mão  -  28 697.80  -    13 000.00  -    -    41 697.80 

5,2    Total da diminuições  -  7 939.69  7 552.10  -    1 406.37  -    16 898.16 

   Depreciações    -  7 939.69    484,61  -      83,73  -    8 508.03 

5,6    Outras transferências  -  -    7 067.49  -    1 322.64  -    8 390.13 

6 Quantia líquida escriturada final   629 550,00  3 175 266.99  294 653.55  27 569.00  16 298.30  -    4 143 337.84 

NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABI-
LÍSTICAS E ERROS.

5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DA DISPOSIÇÃO DE UMA NCRF COM EFEITOS NO PERÍO-
DO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEI-
TOS EM PERÍODOS FUTUROS:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adoção inicial das NCRF-ESNL.

5.2 – ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA EM POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITO NO 
PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR (SENDO IMPRATICÁ-
VEL DETERMINAR A QUANTIA DE AJUSTAMENTO) OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM 
PERÍODOS FUTUROS.

O Exercício encerrou a 30 de setembro de 2019. Este procedimento teve como objetivo 
dar início ao período dos Fluxos Financeiros coincidente com o período das Atividades 
Escutistas, isto é, de 01 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019.

A forma de contabilização dos débitos dos Censos foi alterada, sendo que em 2017 eram 
tratados na rubrica de outros proveitos (788), e a partir de 2018 passaram a ser contabili-
zados na rubrica de prestação de serviços (72).

5.3 – ALTERAÇÕES EM ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITO NO PERÍODO 
CORRENTE OU QUE SE ESPERA QUE TENHAM EFEITO EM FUTUROS PERÍODOS.

Não se verificaram quaisquer alterações em estimativas contabilísticas.

5.4 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

NOTA 6. ATIVOS INTANGIVEIS 

A Junta Central apresenta nesta rubrica o montante 16 200,57 Euros que se referem a 
Programas Informáticos  

NOTA 8. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis foram reconhecidos e consequente mensurado pelo seu custo 
histórico.

Durante o período findo em 30 de setembro de 2019, o movimento ocorrido na quantia 
escriturada dos Ativos Fixos Tangíveis, bem como nas respetivas Depreciações Acumula-
das, foi o seguinte:
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO FINDO A 30.09.2019

NOTA 11. EVOLUÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

 A evolução no período de 2019 está na Demonstração de alterações nos Fundos Patrimoniais.

MOVIMENTOS NO PERÍODO Fundos

Prestações
suplementares
e out. instrum.

de capital

Reservas
distribuíveis

Excedente de
valorização de

activos fixos

Resultados
acumulados

Resultado
líquido do

período
TOTAL

Posição no início do período   844 075,73   436 219,50  1 706 752.99   837 994,42  898 127.08  369 459.07  5 092 628.79 

Transferências (c)  -     988.01  -     -988.01  334 366.30  -369 459.07  -35 092.77 

Total dos aumentos/diminuições directos nos fundos patrimoniais  -     988.01  -     -988.01  334 366.30  -369 459.07  -35 092.77 

Resultado líquido do período  -    -    -    -    -    -55 996.23  -55 996.23  

Posição no fim do período   844 075,73  437 207.51  1.706.752.99  837 006.41  1 232 493.38  -55 996.23  5 001 539.79 

Durante o exercício, foram registados cerca de 35 mil euros de Resultados Acumulados, para regularizar uma verba que havia sido registada diretamente na mesma conta no ano anterior.

NOTA 9. LOCAÇÕES

Não aplicável.

NOTA 10. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

 O detalhe do saldo de Estado e outros Entes Públicos no período findo em 30 de setem-
bro de 2019 é:

2019 2018

IRS retenções 1 619,00 2 015,15

Segurança Social 4 116,56 5 104,12

Total 5 735,56 7 119,27
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Quantia escriturada líquida de inventários em 30 de setembro de 2019 e 30 de setembro 
de 2018:

MERCADORIAS E MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao 
custo de aquisição.

O custo de aquisição inclui as despesas realizadas até ao seu armazenamento.

Utiliza-se o custo específico como fórmula de custeio e o sistema de inventário intermitente.

Divulgamos a inexistência de qualquer quantia de inventários dada como penhor de ativos.

NOTA 12. INVENTÁRIOS

Quantia de inventários reconhecidas como gastos durante o período de 30 de setembro 
de 2018 a 30 de setembro de 2019:

NOTA 13. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

A 30 de Setembro de 2019 a rubrica Outros Rendimentos e Ganhos apresenta o seguinte 
detalhe:

2019 2018

Rendimentos suplementares 14 692,05 0,00

Restantes ativos financeiros 150,07 600,00

Outros 20 913,20 285 445,95

Total 35 605,25 286 045,95

NOTA 14.  RÉDITO

O rédito da prestação de serviços é feito através do reconhecimento linear durante o 
período a que se reporta.

O rédito reconhecido pela Entidade em 30 de setembro de 2019 é detalhado conforme 
se segue:

2019 % 2018 %

Venda de bens 1 428 412,59 47% 1 044 119,57 40%

Prestação de serviços 1 584 963,32 53% 1 590 931,02 60%

Total 3 013 375,91 100% 2 635 050,59 100%

NOTA 15. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Este subsídio foi reconhecido como rendimento do período em que se tornou recebível.

A entidade recebeu como subsídios de exploração o montante de 207 447,60Euros, rele-
vando-se do Instituto Português da Juventude no valor de 108 810,48 Euros no exercício 
de 2018/2019.

Reconheceu como rendimento do período, vários subsídios não reembolsáveis, relacio-
nados com resultados, relacionados com gastos futuros e para compensação de gastos 
ou perdas já incorridas, conforme descrevemos a seguir:

• Instituto Português Juventude, no montante de 108 810,48Euros.

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Estado e outros entes públicos Outras entidades

Valor atríbuído 
no período ou em 

períodos anteriores

Valor imputa-
do ao período

Valor atríbuído 
no período ou em 

períodos anteriores

Valor imputa-
do ao período

Subsídios relacionados 
com activos/ao investi-
mento

0,00 0,00 0,00 0,00

Subsídios relacionados 
com rendimentos/à 
exploração

0,00 114 292,57 0,00 93 155,03

Valor dos reembolsos no 
período respeitantes a:

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 114 292,57 0,00 93 155,03

Quantias
brutas

Mercadorias 415 425,74 415 425,74 472.403,49 472.403,49

Totais 415 425,74 415 425,74 472.403,49 472.403,49

Quantias
brutas

Quantias
(líquidas)

escrituradas

Quantias
(líquidas)

escrituradas

2019
Perdas por
imparidade
acumuladas

2018
Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantias de inventários reconhecidas como gastos durante 
o período

2018 2019

Mercadorias Mercadorias

Inventários no começo do período 413.459,66 472 403,49

Compras  797.622,16 1 000 798,44

Inventários no fim do período                 472.403,49   415 425,74

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  738.678,33 1 057 776,19
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NOTA 16. OUTROS GASTOS E PERDAS

A 30 de Setembro de 2019 o detalhe de Outros Gastos e Perdas é como segue:

O Saldo da conta Outros Gastos e Perdas em Subsidiárias incluía, em 2018, cerca de 245 
mil euros referentes à transferência para a Atividade Internacional Jamboree, cujo provei-
to está na inscrição na conta Prestação de Serviços.

NOTA 17.  IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

A entidade está isenta do Imposto sobre o Rendimento conforme o prescrito no artigo 
10º, nº 1, alínea b) do Código do Imposto sobre Rendimento.

NOTA 18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua 
política de gestão, nomeadamente:

 

2019 2018

Impostos 9 046,59 2 605,16

Outros gastos e perdas em 
subsidiárias

154 737,34 279 634,66

Outros 139 616,14 51 405,39

Total 303 400,07 333 645,21

Descrição Mensurado ao custo

Activos financeiros:   724 762,66 

   Clientes   345 347,42 

   Outras contas a receber   362 770,96 

   Outros activos financeiros   16 644,28 

Passivos financeiros   587 186,10 

   Fornecedores   304 058,65 

   Outras contas a pagar   283 127,45 

NOTA 19. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 30 de setembro de 2019 foi de 
17 pessoas.

Descrição Número médio de 
pessoas

Número de horas 
trabalhadas

Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas: 13 26 104

      Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa 13 26 104

Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:

      Pessoas aos serviço da empresa a TEMPO COMPLETO 13 26 104

         Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo 
completo

13 26 104

Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:

      Homens 6 12 048

      Mulheres 7 14 056

GASTOS COM O PESSOAL

Descrição Valor

Gastos com o pessoal 260 204,81

   Remunerações do pessoal 197 392,07

   Encargos sobre remunerações 38 059,68

   Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 3 019,64

   Gastos de acção social 21 733,42
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A Junta Central informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de 
mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Junta 
Central informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra 
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Técnico Oficial de Contas

Américo Alves Petim
TOC nº25708

Pela Junta Central

Manuel Fonseca Lavadinho
Secretário Nacional Gestão

Descrição Apoio ao CNE

1 Vendas 1 428 413

1.1    Mercadorias 1 428 413

2 Prestações de serviços 1 584 963

3 Compras 1 000 798

4 Fornecimentos e serviços externos 1 537 747

5 Custo das mercadorias e das matérias consumidas 1 057 776

5.1    Mercadorias 1 057 776

6 Variação nos inventários de produção -

7 Número médio de pessoas ao serviço 17

8 Gastos com o pessoal 260 205

8.1    Remunerações 197 392

8.2    Outros (inclui pensões) 62 813

9 Activos fixos tangíveis

9.1    Quantia escriturada líquida final 3 991 956

9.2    Total de aquisições 41 697.80

10 Propriedades de investimento -

NOTA 20. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

O detalhe da informação por atividades económicas a 30-09-2019 é como segue:
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Proposta de Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício de 2018-
2019

A Junta Central do CNE propõe a seguinte aplicação de resultados: transferência 
do resultado líquido negativo de 55.996,23 euros para Resultados Transitados.

A Junta Central

Chefe Nacional

Chefe Nacional Adjunto

Secretário Internacional

Secretário Nacional Pedagógico

Secretário Nacional dos Adultos

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

Secretário Nacional para o Planeamento

Secretário Nacional para a Gestão

Assistente Nacional

5. Proposta
de Aplicacão

de Resultados
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O terceiro ano de um mandato nacional é, muitas vezes, encarado como uma corrida, mui-
tas vezes contra o tempo. É a ansiedade em concluir processos, é a forte motivação de não 
deixar temas em aberto para os nossos sucessores, é a vontade de reportar um bom nível 
elevado de execução… tantas coisas.

No fundo, e usando a linguagem simbólica que nos tem acompanhado neste triénio, trata-se 
de um esforço grande por não deixar pontas soltas. É claro para todos nós, membros da 
Junta Central e das Equipas Nacionais, que todos temos um compromisso forte em procurar 
levar os projetos que lançámos, que nos foram confiados pelo Conselho Nacional, a bom 
porto.

Este mandato, embora durando até ao seu termo, foi, em termos da soma dos relatórios 
anuais, encurtado em três meses.

A nossa intenção, desde a primeira hora, foi a de procurarmos, com toda a nossa energia, 
fazer bem. Mais do que fazer muito, fazer bem. Demos preferência a não fechar processos 
a correr, para não sacrificar a discussão e o consenso. Dito de outra forma, preferimos fazer 
caminho sem perder companheiros de viagem, só para chegar ao destino a tempo. Por esse 
motivo, e obviamente por alguma falta de experiência e de competência só nossa, não con-
seguimos concluir tudo o que propusemos. Ainda assim, consideramos que o caminho feito 
foi bom. E foi muito.

Tentámos envolver mais as Regiões. Envolvemo-nos mais com os Agrupamentos. Lançámos 
pontes com a AEP e reabilitámos a relação de confiança, cooperação e de caminho em con-
junto. Promovemos uma revisão histórica, ainda que não tivéssemos logrado tudo o que 
queríamos alterar, dos nossos Estatutos, que durante mais de um quarto de século falhou. Re-
vimos modelos de atividades nacionais, afinámos o Programa Educativo, os Percursos Iniciais, 
avançámos na Plataforma de Gestão da Formação, lançámos a Formação Contínua, iniciámos 
o processo de Integração de Contas de todos os níveis e mais de 1.200 estruturas do CNE. 
Potenciamos o escutismo português no estrangeiro, no contributo que queremos fazer para 
o escutismo mundial, quer através da eleição do Joaquim e do Rui para os órgãos de gestão 
Europeus da OMME e da CICE e, principalmente, através dos nossos primeiros embaixado-
res – os escuteiros participantes nas atividades internacionais. Demos passos muito significa-
tivos na proteção de crianças e jovens. Iniciámos a restruturação dos Serviços Centrais.

E ainda fizemos caminho com os encontros regionais e o encontro nacional de Chefes de 
Agrupamento. Tantas coisas. Não fizemos nada sozinhos. O que se conseguiu, foi fruto de 
um esforço coletivo, de muitos voluntários e profissionais do CNE. Esta é a hora de os home-
nagear.

Algumas coisas ficaram por lançar, outras por concluir. Já o dissemos no ano passado: o que 
não conseguimos fazer, distribuído por tantos, será caminho que percorreremos em conjunto 
e que nos impulsionará para vislumbrarmos o novo horizonte que se estende à nossa frente.

A todos quanto fizeram este trabalho possível, muito obrigado! Seguimos caminho.

6. Notas finais
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7. Índice de siglas 
e abreviaturas

ACANUC – Acampamento de Núcleo

ACAREG – Acampamento Regional

AEI – Atividade Escutista Internacional

AEP – Associação de Escoteiros de Portugal

AIIC – Associação de Imprensa de Inspiração Cristã

AN – Assistência Nacional/Assistente Nacional

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações

APIMPRENSA – Associação Portuguesa de Imprensa

ARAE - Abertura Regional do Ano Escutista

BP - Baden Powell

BNIV – Base Nacional da IV

CAP – Curso de Aprofundamento Pedagógico

CAF - Curso de Animadores de Formação

CCF - Curso Complementar de Formação 

CCE – Centros e Campos Escutistas

CDE - Centro de Documentação Escutista

CDF - Curso de Diretores de Formação

CEL – Comunidade de Escutismo Lusófono

CICE – Conferência Internacional Católica do Escutismo

CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto

CN – Chefe Nacional

CNA – Chefe Nacional Adjunto

CNAE – Campo Nacional Atividades Escutistas

CNE – Corpo Nacional de Escutas

CNEF - Centro Nacional Escutista de Fátima

CPI - Curso de Preparação Internacional

DNA - Departamento Nacional de Ambiente

DNCE - Departamento Nacional de Centros Escutistas

DNPCS - Departamento Nacional de Proteção Civil e Segurança

DNR - Departamento Nacional de Radioescutismo

DMF - Depósito de Material e Fardamento

CMT – Contingent Management Team
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Enforma/EDF – Encontro de Formadores/ Encontro de Diretores de Formação

EI – Encontro Inicial

E:MS - Escutismo: Movimento Seguro

ENG - Encontro Nacional de Guias

EP - Equipa Projeto

EPI – Encontros de Preparação Internacional

ERCA - Encontro Regional de Chefes de Agrupamento

FEP – Federação Escutista de Portugal

FNA - Fraternidade Nun’Álvares 

II – Interlocutores Internacionais

IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

IST – International Staff Team

JR – Junta Regional

JC – Junta Central

JOTA – Jamboree on the Air 

JOTI - Jamboree on the Internet

MAP - Medidas de Auto Proteção

MI – Mercado Internacional

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OMME - Organização Mundial do Movimento Escutista

PAI – Programa de Apoio Infra-Estrutural

PAJ – Programa de Apoio Juvenil

PIF – Percursos Inicias de Formação

PPFC - Percurso Pessoal de Formação Contínua

PROCIV – Autoridade Nacional de Proteção Civil

PWP – Portuguese Work Party

QNF – Quadro Nacional de Formação

RG – Regulamento Geral

RUDB – Regulamento dos Uniformes, Distintivos e Bandeiras

SCENES - Scout Centre of Excellence for Nature and Environment 

ServEscut – Serviços ao Escutismo, Unipessoal, Lda

SI – Secretaria Internacional

SIIC – Sistema Integrado de Informação Contabilística

SIIE – Sistema Integrado de Informação Escutista

SNA – Secretaria Nacional dos Adultos

SNAS – Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

SNG – Secretaria Nacional para a Gestão

SNP – Secretaria Nacional Pedagógica

SNPL – Secretaria Nacional para o Planeamento

SWA - Scouts of the World Award

WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts

WSJ – World Scouts Jamboree

WOSM - World Organization of the Scout Movement

WWF - World Wildlife Fund
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8. Anexo
ServEscut

Balanço - 30 de setembro de 2019

RUBRICAS Notas 2019 2018

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis  34 926,54  43 272,90 

Ativos intangíveis  92 466,30  83 577,41 

Outros Ativos financeiros  46,29  -   

Total do Ativo não corrente  127 439,13  126 850,31 

Ativo corrente

Clientes  711 154,61  493 972,92 

Estado e outros entes públicos  -    2 413,80 

Outras contas a receber  -    87 937,47 

Caixa e depósitos bancários  2 359,60  5 351,00 

Total do Ativo corrente  713 514,21  589 675,19 

Total do ATIVO  840 953,34  716 525,50 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado  5 000,00  5 000,00 

Reservas legais  2 293,62  2 293,62 

Outras reservas  43 578,98  43 578,98 

Resultados transitados  13 675,02  12 880,77 

Resultado líquido do período  20,24  794,25 

Total do Capital Próprio  64 567,86  64 547,62 

Passivo corrente

Fornecedores  259 693,47  253 602,58 

Estado e outros entes públicos  38 669,89  22 352,78 

Outras contas a pagar  478 022,12  376 022,52 

Total do Passivo corrente  776 385,48  651 977,88 

Total do Passivo  776 385,48  651 977,88 

Total do Capital Próprio e do Passivo  840 953,34  716 525,50 
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NOTA INTRODUTÓRIA

As demonstrações financeiras abrangem o período compreendido entre 1 de janeiro de 
2019 a 30 de setembro de 2019.

As notas que se seguem respeitam a ordem estabelecida no SNC. Os valores são repre-
sentados em Euros.

NOTA 1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

A Servescut – Serviços ao Escutismo Unipessoal, Lda. é uma sociedade por quotas, cons-
tituída em 2009, com sede em Rua Dº Luís I, 34, 1200-152 Lisboa, e tem como atividade 
principal a atividade de Prestação de Serviços ao Escutismo, incluindo Prestação de Servi-
ços Administrativos, de Tesouraria e de Contabilidade, Gestão de Espaços, Organização 
de Acampamentos e de Atividades ao Ar Livre, Exposições, Feiras e Eventos, Ações de 
Formação, Comércio de Brinquedos, Jogos e Material de Campismo, Produção, Promo-
ção e Difusão de Material Publicitário, Edição de Publicações, Periódicas ou Não, Compra 
e Venda de Produtos e Serviços Necessários à Prática ou Gestão de Atividades Escutistas, 
Aluguer de Equipamentos ou Instalações, Exploração de Terrenos para Acampamentos 
ou Outras Atividades Escutistas, Aluguer de Salas de Reuniões, Gestão de Bares e Refeitó-
rios e Fornecimento de Refeições, Gestão de Imagem e Relações Públicas.

Utilizando o CAE 82990 – Outras atividades de serviços de apoio prestados a empresas, 
i.e., no decorrer do ano de 2015, teve ao seu serviço um número médio empregados de 6.

O capital social tem o valor nominal de cinco mil euros e encontra-se realizado na sua 
totalidade.

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continui-
dade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo 

Anexo às demonstrações financeiras - SERVESCUT, Unipessoal, Lda.

Demonstração dos resultados por natureza - 30 de setembro de 2019

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
"2019 

(9 meses)"
"2018 

(12 meses)"

Vendas e serviços prestados  264 726,35  523 850,93 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas  (1 543,81)  (212 722,50)

Fornecimentos e serviços externos  (108 895,43)  (140 250,39)

Gastos com pessoal  (143 617,56)  (167 108,33)

Outros rendimentos e ganhos  620,39  14 392,82 

Outros gastos e perdas  (1 422,49)  (3 660,59)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  9 867,45  14 501,94 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  (9 457,47)  (13 490,70)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  409,98  1 011,24 

Juros e gastos similares suportados  (66,00)  (216,99)

Resultado antes de impostos  343,98  794,25 

Imposto sobre rendimento do período  (323,74)  -   

Resultado liquido do período  20,24  794,25 

Demonstração de Fluxos de Caixa  - 30 de setembro de 2019

RUBRICAS Notas 2019 2018

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais 
- Método Directo

Recebimentos de Clientes +  47 544,66  417 245,04 

Pagamentos a Fornecedores -  (104 348,35)  115 017,63 

Pagamentos ao Pessoal -  (143 617,56)  167 108,33 

Caixa gerada pelas operações =  (200 421,25)  135 119,08 

Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o 
Rendimento

-/+  (323,74)  -   

Outros Recebimentos/Pagamentos +/-  207 865,88  (52 450,27)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) =  7 120,89  82 668,81 

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos Fixos Tangíveis -  (1 111,11)  (9 563,58)

Activos Intangíveis -  (8 888,89)  (75 011,02)

Outros Activos -  (46,29)  -   

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2) +/-  (10 046,29)  (84 574,60)

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento

  Pagamentos respeitantes a:

Juros e Gastos Similares -  (66,00)  (300,15)

Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de 
Capital Próprio

-  -    (727,25)

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)
 

+/-
 (66,00)  1 027,40 

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (1)+(2)+(3)  (2 991,40)  2 933,19 

Caixa e seus Equivalentes no Início do Período +/-  5 351,00  8 284,19 

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período +/-  2 359,60  5 351,00 

 (2 991,40)  2 933,19 
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com a Norma Contabilística para Mico entidades (NC-ME) aprovada pelo Decreto-Lei 36-
A/2011 de 09 de Março, em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC) aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho com as retificações da De-
claração de Retificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro e com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto. 

2.2- O conteúdo das contas das demonstrações financeiras não é comparável com o do 
ano anterior no que concerne a gastos e rendimentos atendendo a que se referem a nove 
meses do ano de 2019.

2.3– Não Aplicável.

NOTA 3.  PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demons-
trações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apre-
sentação das demonstrações financeiras (BADF):

3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dis-
põe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir 
com o seu negócio. Da avaliação resultou que o negócio tem condições de prosseguir 
presumindo-se a sua continuidade. 

3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as 
definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, inde-
pendentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de 
um período para o outro.

3.1.4.- MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados 
nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incor-
retas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, in-
fluenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demons-
trações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua 
apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser material-
mente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de tran-
sações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua na-
tureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação 
de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, 
na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na 
demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

 

3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quan-
do tal for exigido ou permitido pela NC-ME. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando 
em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volu-
me concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas atividades 
ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais 
atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta 
apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando 
qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação. 

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados 
numa base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e 
perdas provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos 
e perdas são relatados separadamente se forem materialmente relevantes.
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3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação não está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quan-
tias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para 
a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das de-
monstrações financeiras do período corrente, a menos que a NC-ME o permita ou exija 
de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos 
anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1.– ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, 
o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades 
necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem 
da forma pretendida.

As designadas propriedades de investimento (terrenos e edifícios), bem como os ativos 
biológicos de produção, são reconhecidos como ativos fixos tangíveis. Os animais ou 
plantas vivos detidos pela entidade e que não se enquadrem na atividade agrícola inte-
gram a subcategoria de equipamentos biológicos.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações 
acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em con-
dições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o 
período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito 
de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstra-
ção dos resultados. As vidas úteis inicialmente foram calculadas pelas taxas previstas no 

Decreto-Regulamentar nº 25/2009.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susce-
tíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no 
período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é de-
terminado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a 
receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em 
que ocorre o abate ou a alienação.

3.2.2.– ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações acumuladas, 
sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período 
em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida 
útil estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários ati-
vos intangíveis são revistos anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas 
reconhecido na demonstração dos resultados prospetivamente. As vidas úteis inicialmen-
te foram calculadas pelas taxas previstas no Decreto-Regulamentar nº 25/2009.

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) 
com vida útil indefinida não são amortizados.

3.2.3. – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto corrente sendo este 
registado em resultados.

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período. O lucro tributável 
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difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que 
apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros períodos, bem como gastos e rendi-
mentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 

3.2.4. – INVENTÁRIOS

Os inventários são registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. 
O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos 
os custos estimados necessários para a concluir os inventários e para efetuar a sua venda. 
Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é regista-
do um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença.

Os ativos biológicos consumíveis e os produtos agrícolas são reconhecidos como inven-
tários.

O método de custeio dos inventários adotado pela Entidade consiste no custo específico 
e o sistema de inventário utilizado foi o sistema de inventário intermitente.

3.2.5. – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se 
torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo. Nas situações em 
que o valor de custo é superior ao valor recuperável, é registado uma perda por impari-
dade pela respetiva diferença.

Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros:

• Clientes e outras dívidas de terceiros (deduzido de perdas por imparidade);

• Outros ativos financeiros (deduzidos de eventuais imparidades);

• Contratos para conceder empréstimos (deduzidos de eventuais perdas por impa-
ridade);

• Caixa e depósitos bancários (vencíveis a menos de 3 meses);

• Participações financeiras em entidades que não sejam subsidiárias, empresas con-
juntamente controladas e associadas;

• Ativos e passivos financeiros detidos para negociação; e

• Outros ativos ou passivos financeiros que por definição sejam considerados nesta 
rubrica.

Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros:

• Fornecedores e outras dívidas de terceiros;

• Financiamentos obtidos;

• Outros passivos financeiros;

• Contratos para contrair empréstimos.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no 
período em que são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição 
pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o re-
conhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efe-
tuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido ini-
cialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados 
como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas 
por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensu-
rados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos 
seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o 
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controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados 
à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obriga-
ção seja liquidada, cancelada ou expire.

3.2.6. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação 
de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja pro-
vável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos 
descritos a seguir se encontrem cumpridos.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou 
seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário 
socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na 
impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de 
serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em 
consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. 

Os dividendos são reconhecidos como outros ganhos e perdas líquidos quando existe o 
direito de os receber.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas 
as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade 
baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a na-
tureza da transação e a especificidade de cada acordo.

3.2.7. – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que 
a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos 
irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes 
são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados 
numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como 
rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos 
de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gas-
tos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compen-
sar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como 
rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

3.2.8. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem uma obrigação presente (le-
gal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a 
liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação 
possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor da melhor estimativa na data de 
relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada 
tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor 
estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e men-
suradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte inte-
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grante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados 
custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos 
derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como 
provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 
divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando be-
nefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de 
um influxo económico futuro de recursos.

3.2.9. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. 
Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transfe-
rem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para 
o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspon-
dentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo valor presente dos 
pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos 
entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma 
taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base li-
near durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma 
responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma re-
dução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas.

3.2.10. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reco-
nhecidos como gastos à medida que são incorridos.

 

3.2.11. – TRANSACÇÕES E SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

As demonstrações financeiras da Entidade são apresentadas em euros, sendo o euro a 
moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Entidade) 
são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato, as 
quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são atua-
lizadas às taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas dos itens não monetários 
registados ao custo histórico denominados em moeda estrangeira não são atualizadas.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos ou recebimentos das transa-
ções bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos 
monetários, denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração 
dos resultados em função da sua natureza (operacional, investimento e financiamento) no 
período em que são geradas.

3.2.12. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregados classificam-se em:

a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segu-
rança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro 
dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automó-
veis e bens ou serviços gratuitos).

O gasto relativo a participações nos lucros e/ou gratificações deve ser relevado dentro 
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do período em que o trabalhador prestou o seu contributo (desde que exista uma 
obrigação presente, legal/construtiva e que a mesma possa ser mensurada com fia-
bilidade).

b) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o em-
prego de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um 
empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios. 

3.3 – OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

Não aplicável.

3.4 – JUIZOS DE VALOR

Na preparação das demonstrações financeiras anexas não foram efetuados juízos de va-
lor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de 
ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.5 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS 
AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional so-
bre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do 
balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que 
ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que 
não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem 
considerados materialmente relevantes.

3.6 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 

conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos 
e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. 
Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsí-
veis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas 
estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demons-
trações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau 
de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das 
correspondentes estimativas.

NOTA 4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABI-
LÍSTICAS E ERROS.

4.1 – APLICAÇÃO INICIAL DA DISPOSIÇÃO DASNC-ME COM EFEITOS NO PERÍODO 
CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS 
EM PERÍODOS FUTUROS:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adoção inicial da NC-ME.

4.2 – ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA EM POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITO NO 
PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR (SENDO IMPRATICÁ-
VEL DETERMINAR A QUANTIA DE AJUSTAMENTO) OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM 
PERÍODOS FUTUROS.

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas con-
tabilísticas.

4.3 – ALTERAÇÕES EM ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITO NO PERÍODO 
CORRENTE OU QUE SE ESPERA QUE TENHAM EFEITO EM FUTUROS PERÍODOS.

Não se verificaram quaisquer alterações em estimativas contabilísticas.

4.4 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente em períodos anteriores.
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NOTA 5. FLUXOS DE CAIXA 

A 30 de setembro de 2019 a Demonstração de Fluxos de Caixa é como segue: 

Quantia escriturada e movimentos do período

 2019 2018

Caixa 11.08 11.08

Depósitos à ordem 2,384.52 5,339.92

Total 2,395.60 5,351.00

NOTA 6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 30/09/2019 e em 31/12/2018, o movimento ocorrido na 
quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações 
acumuladas, foi o seguinte:

Divulga-se que a inexistência de restrições de titularidade e que não existe quaisquer 
ativos dados como garantia.

Não existe também quaisquer compromissos contratuais para a aquisição de novos ati-
vos.

Descrição
Equipamento 

básico
Equipamento 
de transporte

Equipamento 
administrativo

Outros AFT Total

1
Quantia bruta 
escriturada inicial

 39 094.10  46 986.67  85 533.59  6 690,00  178 304,36 

2
Depreciações 
acumuladas iniciais

     39 094.10  46 986,67      48 529,07 
                              

-   
 134 609,84 

3
Perdas por imparidade 
acum. Iniciais

                              
-   

                              
-   

                              
-   

                              
-   

                              
-   

4
Quantia líquida 
escriturada inicial

                              
-   

                              
-   

 37 004,52  6 690,00  43 694,52 

5 Movimentos do período      

5.1    Total da adições
                              

-   
                              

-   
 2 511,09 

                              
-   

 2 511,09 

    Aquisições em 1ª mão  
                              

-   
 2 511,09 

                              
-   

        2 
511,09 

5.2    Total da diminuições
                              

-   
                              

-   
 8 346,36 

                              
-   

 8 346,36 

    Depreciações   
                              

-   
                              

-   
 8 346,36 

                              
-   

 8 346,36 

5.6    Outras transferências
                              

-   
                              

-   
 2 932,71 

                              
-   

 2 932,71 

6
Quantia líquida 
escriturada final

                              
-   

                              
-   

 28 236,54  6 690.00  34 926,54 
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NOTA 7.  ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 30/09/2019 e em 31/12/2018, o movimento ocorrido na 
quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acu-
muladas, foi o seguinte:

NOTA 10.  INVENTÁRIOS

Em 31 de setembro de 2019 não se registaram existências.

Quantia de inventários reconhecidas como gastos durante o período:

Divulga-se que a inexistência de restrições de titularidade e que não existe quaisquer 
ativos dados como garantia.

Não existe também quaisquer compromissos contratuais para a aquisição de novos ati-
vos.

Descrição
Programas de 
Computador

Propriedade 
Industrial

Total

1 Quantia bruta escriturada inicial  8 316,39  250,00  8 566,39 

2    Depreciações acumuladas iniciais                             -                               -                               -   

3    Perdas por imparidade acum. Iniciais                             -                               -                               -   

4 Quantia líquida escriturada inicial  8 316,39  250,00  8 566,39 

5 Movimentos do período    

5.1    Total da adições  85 011,02                             -    85 011,02 

    Aquisições em 1ª mão   85 011,02                             -    85 011,02 

5.2    Total da diminuições  1 111,11                             -    1 111,11 

    Depreciações    1 111,11                             -    1 111,11 

6 Quantia líquida escriturada final  92 216,30  250,00  92 466,30 

Quantias de inventários reconhecidas como gastos durante o período Mercadorias

Inventários no começo do período                               -   

Compras  1 534,81 

Inventários no fim do período                               -   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  1 534,81 

MERCADORIAS E MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao 
custo de aquisição.

O custo de aquisição inclui as despesas realizadas até ao seu armazenamento.

Utiliza-se o custo específico como fórmula de custeio e o sistema de inventário intermi-
tente.

Divulgamos a inexistência de qualquer quantia de inventários dada como penhor de ati-
vos.

NOTA 11.  RÉDITO

O rédito reconhecido pela Entidade em 30/09/2019 é detalhado conforme se segue:

Período 2019

Quantias dos réditos reconhecidas no 
período

 Réditos reconhecidos 
no período 

Proporção face ao total dos 
réditos  reconhecidos no 

período

Venda de bens  2 113,00 0,80%

Prestação de serviços  262 613,35 99,20%

Totais  264 726,35 100,00%
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NOTA 15. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 
correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco 
anos para a Segurança Social), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham 
sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou im-
pugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados 
ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2014 a 2018 
poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

Período 2019

Quantias dos principais componentes de (gasto) 
/rendimento de impostos

Demonstração 
dos resultados

Outras 
rubricas do 

capital próprio
Totais

Ajustamentos reconhecidos no período de 
impostos correntes de períodos anteriores

1                             -                                 -     -     

Imposto corrente 2                 216.99                               -      2.16.99 

Imposto diferido 3                             -                                 -     -     

Imposto sobre o rendimento do período 4 = 2 + 3 216.99                               -       216.99   

Totais 5 = 1 + 4                216.99    0,00 216.99   

O Órgão de Gestão da Entidade entende que as eventuais correções resultantes de re-
visões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não 
terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras de 2017 a 2018.

NOTA 18.  CAPITAL PRÓPRIO

Os movimentos nas rubricas do capital próprio foram os seguintes:

Movimentos ocorridos nas rubricas 
do capital próprio 

 Reservas 
  Resultados 

transitados 

 Resultado 
líquido do 

período
Totais

 Reservas 
legais 

 Outras 
reservas 

Saldo 31.12.2017  2 293.62     43 578.98    10 731.55    2 876.47   64 480.62  

Aumentos (reduções) do capital      

Aplicação do resultado líquido do 
período anterior 

           

Resultado líquido do período        

 Saldo 31.12.2018  2 293.62    43 578.98    12 880.77          794.25  64 547.62  

Aplicação do resultado líquido do 
período anterior 

-   -    794.25         (794.25)                -   

Resultado líquido do período -   -   -            20.24          20.24 

 Saldo 30.09.2019  2 293,62    43 578,98    13 675.02            20.24  64 567.86   

NOTA 19.  BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Descrição
Número 

médio de 
pessoas

Número de ho-
ras trabalhadas

Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas: 6 11,440

      Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa 6 11,440

Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:   

      Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO 6 11,440

         Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo 6 11,440

Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:   

      Homens 2 3,813

      Mulheres 4 7,627

GASTOS COM O PESSOAL

Descrição Valor

Gastos com o pessoal 143,617.56

   Remunerações do pessoal 117,758.03

   Encargos sobre remunerações 24,304.57

   Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 1,311.10

   Gastos de ação social 243.86
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Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de 
mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Adminis-
tração informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regu-
larizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, du-
rante o exercício de 2015, a Empresa não efetuou transações com ações próprias, sendo 
nulo o n.º de ações próprias detidas em 31 de dezembro de 2015.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das 
Sociedades Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Ar-
tigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

Descrição Apoio ao CNE

1 Vendas 2,113

1.1    Mercadorias 2,113

2 Prestações de serviços 262,613

3 Compras 1,544

4 Fornecimentos e serviços externos 108,815

5 Custo das mercadorias e das matérias consumidas 1,544

5.1    Mercadorias 1,544

6 Variação nos inventários de produção -

7 Número médio de pessoas ao serviço 6

8 Gastos com o pessoal 143,618

8.1    Remunerações 87,782

8.2    Outros (inclui pensões) 55,836

9 Activos fixos tangíveis 34,927

9.1    Quantia escriturada líquida final 34,927

9.2    Total de aquisições -

10 Propriedades de investimento -

NOTA 20. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

O detalhe da informação por atividades económicas a 31/12/2018 é como segue: NOTA 21.  OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não aplicável.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS             ÓRGÃO DE GESTÃO

NOTA 22. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO 
DE 2018-2019

A gerência da ServEscut propõe a seguinte aplicação de resultados: transferên-
cia do resultado líquido de 20,24 euros para os Resultados Transitados.

                                                                 OS GERENTES

Américo Alves Petim
TOC nº25708

Manuel Fonseca Lavadinho
Gerente

Manuel Fonseca LavadinhoIvo Faria



Relatório 2018-2019 | 93

Ficha Técnica:
Título: Relatório 2019
Edição: Corpo Nacional de Escutas
Autor: Junta Central
Revisão: Secretaria Nacional para o Planeamento
Design: Gonçalo Pinto
Fotos: Francisco Lopes, Gonçalo Pinto, Pedro Barreiros e Rita Oliveira 
janeiro 2020

Site: www.escutismo.pt


