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      “…Creio que fomos colocados neste mundo de beleza 
e maravilhas com a faculdade especial de as apreciar, 
nalguns casos de termos o prazer de colaborar no seu 
desenvolvimento, e também de podermos auxiliar os outros, 
em vez de os excedermos, e por todos estes meios, ter gosto 
na vida – isto é, SER FELIZ. 

Eis o que eu considero triunfo: Ser Feliz. Mas a Felicidade 
não é apenas passiva: quer dizer, não se alcança sentando-se 
a gente à espera dela; isso seria coisa insignificante – o prazer. 

Mas braços e pernas, miolos e ambições foram-nos dados 
para agirmos; e a actividade vale mais do que a passividade 
para alcançar a verdadeira Felicidade… 

 
 
Duas Chaves da Felicidade 
 
… a primeira é: 
Não levar as coisas muito a sério, mas aproveitar ao 

máximo o que se tiver, olhar a vida como um jogo, e o mundo 
como um campo de jogos. Mas, no dizer de ShacKleton, “A 
vida é o maior de todos os jogos; mas há o perigo de a tratar 
com um jogo trivial. O fim principal é vencer com honra e 
glória”. 

 
a segunda é: 
Fazer que as nossas acções e pensamentos sejam 

orientados pelo amor. Por Amor, com maiúscula, não me refiro 
à paixão amorosa, etc. Refiro-me à manifestação dum espírito 
amável que se revela na prestação de serviços aos outros, na 
bondade e compaixão, e na manifestação de gratidão aos 
outros por serviços prestados. É a boa vontade. E a boa 
vontade é a vontade de Deus. 

 
…A Felicidade está ao alcance de todos, ricos e pobres.  
E todavia os felizes são relativamente poucos. 
Creio que isto acontece porque a maioria das pessoas não 

reconhecem a Felicidade, até mesmo quando a têm ao seu 
alcance…” 

 
 

 
 

 (Baden Powell ,in  “A Caminho do Triunfo” – O Modo de ser Feliz - 18, 19 e 20) 
 
 
 

“…Todo aquele que quiser ser o maior entre vós, será vosso 
servo, e quem quiser ser o primeiro, será vosso escravo…” 

 
(Regra Carmelita) 
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1.  Introdução 
 
 

O presente documento, pretende relatar a actividade e contas da 

Junta Central no transacto ano de 2009, como demais nível Nacional que 

constitui e órgãos/serviços que lhe estão afectos.  

De modo a permitir colocar em relação as acções desenvolvidas, 

como as estratégias e decisões subjacentes, procurar-se-á valorizar as 

opções, os desenvolvimentos e conclusões decorrentes quer da 

implementação e dinamização do outrora apresentado em Plano 

respectivo, quer sobretudo das avaliações decorrentes da monitorização 

atenta das acções desenvolvidas com a Associação.  

 

Adiante procura-se ainda valorizar aspectos cruciais, como: 

- a vivência da Temática, através de Desafios concretos, na concretização do Imaginário e Modelo 

adoptado no Caminho Trienal para o presente ano (agora) em análise:  2009 . S. Nuno . Caminhar 

é Viver Valores; 

- dar conta da dinâmica associativa desenvolvida, através de uma retrospectiva por cada Região, de 

um convite a olhar e reflectir sobre elementos cruciais - o Efectivo, as Ferramentas e Principais Marcos 

do Ano -, para que depois seja possível desenvolver em detalhe, uma análise sectorial das acções 

de cada Secretaria Nacional. 

 

Concluímos, acrescentando que este documento relator, estrutura-se em 7 capítulos: 

 1. Introdução;  

2. A Associação; 

3. Relatório de Actividade;  

4. Contas . 2009; 

5. Conclusão;  

6. Índice de Abreviaturas e Siglas; 

 7. Índice.  

A estes se anexa ainda, para conhecimento do Conselho, as contas da Servescut – Serviços ao 

Escutismo, Unipessoal, Lda. 

Esperamos que se constitua como oportunidade de vivência dos Valores que procuramos valorizar e 

partilhar, os quais são evocados ao longo do desenvolvimento dos conteúdos aqui apresentados, tal como 

nas práticas que espelham. 
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Caminhar é viver valores 
 
 
 
 

 

“… Queremos viver valores passo a passo, 
  Caminhar é viver valores; 

 

O Beato Nuno viveu em busca de valores. Encontrou 
primeiro os valores deste mundo e lutou por eles. Foi 
um grande defensor da Pátria, da unidade, da honra, 
da dedicação e do serviço. Numa segunda fase da 
sua vida, o Beato Nuno descobriu valores ainda mais 
altos. Cativado pelo amor de Deus, decidiu, ele 
próprio, ser reflexo desse amor junto dos outros. 
Entregou-se à oração sem nunca perder a 
preocupação concreta com os mais necessitados. 
Descobriu que, na lógica do Reino de Deus, é maior 
aquele que serve (Mc 10,43), é exaltado aquele que 
se humilha (Mt 23,12)…” 
 

“…O Escuta acolhe a missão de testemunhar, com a 
vida, o amor que vive, no serviço a Deus, aos outros e 
ao mundo…” 

 (in Documento” Plano Trienal – 2008.2010”, JC, C.N.E.)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caminho – Viver é Caminhar 
 

“...Com base nesse amor, e tendo nele 
postos os nossos olhos, propomo-nos 
CAMINHAR. Caminhamos para o amor. 
Queremos viver nesse e para esse amor. 
Queremos ser fermento desse amor na 
massa das nossas vidas (Mt 13,33). 
Queremos dar de graça aquilo que de 
graça recebemos (Mt 10,8b)...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.)  
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2. A Associação 
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2.1. Um C.N.E. a caminho 
 

 
 
 
 “… Nenhum dos irmãos diga que algo é seu, mas tudo 

tereis em comum entre vós, e a cada um será distribuído 
aquilo que necessite pela mão do Prior…” 

 
 

(Regra Carmelita) 

 
 

Ao iniciarmos esta primeira abordagem global ao presente documento relator da Actividade e 

Contas da Junta Central no transacto ano de 2009, estamos convictos que o “Caminho” percorrido em 

Movimento, foi também Ele oportunidade para nos afirmarmos em movimento, num “passo” comum 

enquanto Associação una, mas enriquecida pelas sinergias e diversidades de cada contexto regional, e 

norteado por Valores próprios assentes na Lei e Compromisso do Escuteiro, tendo como expressão particular 

inspiradora a personagem de S. Nuno que nos desafiou permanentemente no seu exemplo de vida e de 

entrega ao Amor de Deus, a adoptar em cada gesto e acção (tal como Ele) a descobrir para além dos 

Valores terrenos, os verdadeiros Valores: os Valores mais altos! 

 Por “Caminho” não entendemos o simples percurso realizado, acto de andar, ou o percorrer um 

percurso ao acaso ou sem qualquer finalidade… consideramos antes e invocando as ideias-chave a reter 

nas entrelinhas, das mensagens do nosso Fundador Baden Powell “… um trajecto agradável com um 

objectivo definido, ao mesmo tempo que há a consciência das dificuldades e perigos que podem deparar-

se no percurso…”, implicando alguma arte de orientação que segundo B.P. é “… a essência do Escutismo. 

Significa encontrares o caminho por ti mesmo, para que possas ser útil, indicando-o aos outros…”.  

 Ao olharmos o percurso empreendido, sentimos que o ano de 2009 foi uma etapa importante do 

Sentido que queremos e desejamos para o Corpo Nacional de Escutas, pois sentimo-nos parte de uma 

Associação a caminho, predisposta à grandiosidade do acto peregrinar que nos conduzirá certamente à 

compensação de um Novo Céu, e de uma Nova Terra, mas que numa recompensa presente e imediata: 

 

- motivou-nos a percorrer percursos novos, fora das rotinas (já) vivenciadas e protagonizadas - 

Inovação; 

- permitiu-nos desenvolver novas ferramentas e recursos, superarmo-nos individual e colectivamente 

nas acções e concretizações dos projectos delineados, ao desafio permanente e renúncia ao mais 

cómodo e à própria libertação a novos horizontes e novas metas – Criatividade e Compromisso; 

- conduziu-nos a um caminhar partilhado e vivido com os outros, despojado do supérfluo pela 

identificação e descoberta do essencial,  desenvolvido de forma estruturada e orientada por 
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aquilo que nos conduziu ao Presente (o “antes”) e motivando ao desafio do enriquecimento do que 

virá (o “futuro”) – Responsabilidade, Discernimento e Coerência; 

- possibilitou-nos a oportunidade do Encontro com Modelos concretos – S. Paulo e S. Nuno - e com a 

Palavra, desafiando-nos à sua concretização a cada momento do quotidiano – Fidelidade e 

Vivência. 

 

 

Expressão de tais conclusões e indicadores a ter em conta na análise detalhada de cada temática 

que daqui em diante constituirá este Relatório, poderão ser: 

 

 O Efectivo 

 

que apesar de registar um ligeiro decréscimo no que concerne ao número total de elementos, 

depois de um ano – 2008 – em que se verificou um aumento significativo, mantêm-se ainda acima 

dos números anteriormente aquela data registados no quadriénio, sobretudo polarizado nas I e II 

secções, a que se seguem respectivamente a III e IV secções, com um número total de Dirigentes 

acima dos 12 600 adultos.  
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No que concerne à distribuição do efectivo por Regiões verifica-se que a grande expressão 

de associados se encontra sobretudo distribuído pelas Regiões de Braga, Lisboa, Porto - coincidindo 

com grandes agrupamentos populacionais urbanos do país e/ou locais que registaram desde cedo 

expressão relevante no Movimento -, a que se seguem Coimbra, Açores, Setúbal, Aveiro e Leiria. 

Poderá ainda verificar-se comprovadamente perante a informação anteriormente apresentada que 

na distribuição do efectivo por região vs distribuição por unidade, polarizam-se na maioria daquelas 

Regiões, o predomínio da I e II secções.  
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 A Renovação da Acção Pedagógica 

 

Enquanto grande meta do triénio, apresentou-se no 

ano em análise como a grande etapa a mobilizar-nos 

com empenho, esperança e firme convicção na sua 

concretização, desafiando-nos à vivência de muitos 

desafios e novas projectos, que se concretizaram na 

aprovação em Conselho Nacional do novo Programa 

Educativo do C.N.E. 

Este foi o ano, em que vivemos a fase piloto desta 

renovação por todos desejada, vivenciada de uma 

forma mais intensa e concreta pelos cerca de noventa 

e dois Agrupamentos piloto, de quase todas as 

Regiões do país, que aceitaram viver o desafio, 

testando-o e experimentando-o nas suas unidades e 

sobretudo pelas acções e opções dos seus rapazes e 

raparigas. 

Fruto desta renovação vivida, desenvolveram-se 

diversos momentos de encontro e formação pelo país, 

bem como múltiplos recursos e ferramentas destinados 

quer aos educadores, quer aos rapazes e raparigas, 

que certamente enriqueceram e marcaram o C.N.E 

neste momento rico de crescimento, mas sobretudo 

apresentar-se-ão como verdadeiro contributo à Missão 

Educativa que queremos e desejamos cada vez mais 

ao dispor dos Jovens e Sociedade. 
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 Os Adultos 

 

2009 foi também um ano marcado por uma 

profunda actividade ao nível dos Adultos, em que se 

dinamizaram diversos Cursos de Formação de Adultos 

e Encontros, tendo como finalidade valorizar e 

enriquecer os recursos de adultos do Movimento, 

qualificando-os e capacitando-os para o sucesso da 

missão de contribuir para a educação integral dos 

jovens que nos são diariamente confiados.  

Neste ano deram-se os primeiros passos no sentido 

da Renovação do Sistema de Formação, que nos 

conduzirá certamente – e como desejamos – a uma 

nova, mais capaz e eficaz arquitectura e estrutura 

formativa da Associação. 

Destacamos ainda, a realização de dois Comités 

Nacionais de Adultos. 

 

 

 

 

 

 A dimensão Internacional 

 

Neste relevante domínio, destacam-se na 

consolidação dos projectos e acções iniciadas no ano 

anterior de 2008, por um lado a promoção, o reforço 

e apoio à vivência Internacional nas actividades e 

dinâmicas regionais, quer sobretudo pelos marcos que 

se assumiram o estreitamente das relações com o 

Movimiento Scout Católico, com a Associação da Guiné 

Bissau e Cabo verde. Destaca-se também a 

participação no ACANAC de Angola, assim como na 

Cimeira da Região Africana e no Motirão, Brasil. 

Destaque ainda, para: a participação de um 

expressivo contingente no Roverway da Islândia e na 
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participação na globalidade dos diversos encontros 

de formação ou institucionais no contexto europeu,  

Um ano, pois, pleno de vivências.  

 

Adiante, teremos a possibilidade de nos referirmos 

com detalhe, não só relativamente a estes assunto e 

respectivas áreas de desenvolvimento, como a outras 

não menos importantes. 

 

 

 

 

Somos no Caminho, à imagem do Homem-Novo que é Jesus Cristo que connosco caminha (pois nunca 

vamos sozinhos) rumo à Meta - que é o Pai -, eternos desejosos por fazer todo o possível por cumprirmos a 

nossa fidelidade aos Valores e Promessa que vivemos e professamos. 

 

É Jesus Cristo quem o diz: “Eu sou o Caminho, a Verdade, e a Vida” Jo, 14,6. 

 

Sabemos, que:  

 

“… sem caminho, não se anda; sem verdade, não se conhece; sem vida, não se vive.” 

“Eu sou o Caminho”, sem erro, “Verdade”, sem engano e a “Vida” sem termo.1 

 

Vivemos o desafio: Amar…  

 

Viver Valores é Amar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Cit. “Mística e Simbologia do CNE”, Pe. Manuel Fonte. Edição do Corpo Nacional de Escutas, 2001. pag. 132 
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2.2. Regiões 

 
 

 “… Quem não quiser trabalhar, não coma. (…) pedimos 
e ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que 
trabalhem em silêncio e ganhem o seu próprio pão…” 

 
(Regra Carmelita) 

 
 

 

 

 Tendo como finalidade enriquecer este documento, com uma 

(ainda que breve) apresentação e reflexão sobre as dinâmicas 

resultantes das principais acções, projectos e temáticas desenvolvidas 

pelas diversas Regiões do país, apresentar-se-á adiante os contributos 

recolhidos junto de cada respectiva tutela.  

 Não temos dúvida em identificar, que a riqueza do caminho 

percorrido em conjunto, assenta sobretudo na partilha dos Valores 

subjacentes às opções e dinamizações empreendidas, que se concretizam 

em dinâmicas próprias à especificidade, realidade e destinatários que 

compõem cada contexto regional que formam e constituem a pluralidade 

e diversidade do C.N.E. que somos! 

 
 
 
 

 

 
> Região dos Açores 
 
 
O XII Jamboree Açoriano, que 

acontece de 4 em 4 anos, foi a 
actividade mais importante que 
se realizou em 2009, em Julho, 
na Ilha de S. Miguel, com a 
participação de 2000 jovens dos 

Açores e Madeira e de várias egiões do 
continente. Também este ano decorreu a 
actividade marítima “Mar que nos Une”, 
percorrendo várias ilhas a bordo de um veleiro, 
navio escola, muitos escuteiros fizeram a sua 
aprendizagem de mareante. O ENFORMA 
Regional, o RAP e os vários encontros de 
formação expressam a forte actividade vivida na 
região, que permitiu juntar todas as ilhas em 
vários momentos. 

Região do Algarve < 
 
 
O ano transacto foi para a Região do Algarve, 

oportunidade para desenvolver diversas 
dinâmicas e iniciativas, dos quais se destacam: 

 
Janeiro:  
 Encontro Regional com o nosso Bispo + 

Assistente Nacional +  Assistentes de 
Agrupamento. 
  Encontro Entre o Assistente Nacional + 

Dirigentes da Região. 
 Encontro Entre o Assistente Nacional e os 

Caminheiros da Região. 
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Fevereiro: 
 Encontro entre a Junta Regional e 

Responsáveis do MSC de Andaluzia. 
 Dia de B.P. 
 
Abril: 
 Dia de S. Jorge 
 
Junho: 
 1º Encontro de divulgação da RAP 
 
Julho: 
 2º Encontro de divulgação da RAP. 
 3º Encontro de divulgação da RAP  
 
Outubro: 
 Dia de S. Francisco de Assis.    
 
 
 
 

 
 
 

> Região de Aveiro 
 
 

O ano de 2009 foi o primeiro ano “ Sementes 
de Esperança” de um novo triénio da Junta 
Regional de Aveiro cujo lema é:“Permanecem a 
fé, a esperança e o amor… Mas o maior de todos 
é o amor” 

 Toda a equipa regional com o apoio e 
colaboração dos agrupamentos da região 
começou o ano com o grande empreendimento 
que foi o ACAREG/2009, cujo lema foi: NOVOS 
CEUS, NOVA TERRA. 

 O Acampamento Regional que reuniu 
um número muito perto dos dois milhares de 
escuteiros, realizou-se entre 31 de Julho e 6 de 
Agosto na zona florestal da Vagueira, concelho 
de Vagos desta região de Aveiro. Foi a grande 
festa do encontro da região, onde apenas nos 
faltou a representação de um agrupamento. 
Após a avaliação por parte de todos os 
participantes considera-se que esta actividade 
correspondeu na concretização a todas as 
expectativas criadas pela organização do 
acampamento regional. Se da parte de todas as 
secções conseguiu-se um notável desempenho 
cujo resultado era traduzido na alegria e 
felicidade partilhada de cada escuteiro por outro 

lado todos os serviços exemplarmente 
coordenados responderam com uma plataforma 
de logística dinâmica e experiente que serviu com 
grande qualidade todos os envolvidos nesta 
grande actividade (…) 

(,,,) No ano 2009 foram realizados os seguintes 
cursos o CI, o CIP - Curso de Iniciação Pedagógica, 
e o CAP III, Curso de Aperfeiçoamento 
Pedagógico para a 3ª Secção. 

 
Secretaria Regional dos Adultos:  
Fórum de Valores - Realizou-se ainda no dia 29 

de Novembro o Fórum de Valores com 37 
candidatos a dirigentes, referente ao ano de 
2009, estes foram confrontados com os Valores 
implícitos no CNE para assim poderem fazer uma 
opção séria e esclarecida.  

 Reunião de Formadores da Região de 
Aveiro – Jornadas do Chill - Realizou-se na Junta 
Regional de Aveiro, no dia 27 de Novembro de 
2009. Participaram 11 Formadores da nossa 
Região, nela foram tratados assuntos referentes 
às situações de Estágio dos vários cursos, foi 
determinada a organização das equipas dos 
cursos planeados para 2010 e a organização das 
Jornadas do Chill de Fevereiro. Estas Jornadas do 
Chill são as jornadas pedagógicas que a região 
de Aveiro está a encetar em termos de aplicação 
das novas metodologias decorrentes do processo 
RAP. Estas jornadas têm o nome do Chill, porque 
era este o nome de selva do saudoso Padre 
Miguel, um grande sacerdote e um grande 
Dirigente e Formador do CNE que marcou um 
caminho de verdade para esta região de Aveiro. 
Encontramos assim uma forma de manter sempre 
viva a sua memória ao longo dos tempos. 

 
 Áreas Pedagógicas: São quatro as áreas 

pedagógicas desta região de Aveiro. Cada uma 
delas tem mais ou menos um quarto dos 
agrupamentos da região que são apoiados e 
mantém uma constante ligação com a Junta 
Regional através do respectivo Secretário 
Regional Pedagógico. Para além do trabalho 
com os agrupamentos, os Secretários 
Pedagógicos em colaboração estreita com o 
Departamento Regional de Acção Local procuram 
e promovem espaços para a abertura ou 
reabertura de novos agrupamentos. 

 Em 2009, mais concretamente a 12 de 
Julho foi reactivado o agrupamento do CNE nº 
283 da Vera Cruz, Área Pedagógica Norte que já 
há muitos anos estava encerrado. 
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 Departamentos das Secções: Estes 
Departamentos numa constante e fraterna 
relação com os Chefes de Unidade da respectiva 
secção para além do trabalho árduo para o 
Acareg, conseguiram ainda promover vários 
encontros e actividades para todos os escuteiros 
das respectivas secções. Todos os outros 
departamentos que constituem esta vasta equipa 
ao serviço da região, dos seus agrupamentos e 
dos seus escuteiros, contribuíram e muito para 
além de toda a sua acção que os caracteriza, 
souberam ainda transportar todo o seu saber e 
competência ao serviço do ACAREG, onde fizeram 
toda a diferença na qualidade e na capacidade 
de se saberem dar a todo este projecto de 
Escutismo em Igreja por terras e em águas de sal 
de Aveiro 

 
 
 
 
 
 
 

Região de Beja < 

  

 

No ano de 2009, a 
região teve duas grandes actividades: 

 Comemoração do Dia de B.-P. (28 Fev e 1 
Mar.), na cidade de Beja, tendo participado 
225 escuteiros, de 12 Agrupamentos da 
Região (conforme notícia enviada e publicada 
na Flor-de-Lis). No dia de B.-P., destaca-se a 
movimentação dos Escuteiros na cidade e o 
desfile no domingo até à Igreja do Carmo, 
onde a missa foi presidida pelo Bispo 
Diocesano; 

 Jamboree no Ar, em Grândola, contando com 
cerca de 200 escuteiros, de 8 Agrupamentos 
da Região. No Jamboree, destaca-se também 
a participação dos Exploradores num 
programa de rádio, na rádio local, 
conjuntamente com o CR e CRA. 

Ambas as acções tiveram também como 
objectivo a divulgação do Movimento nos dois 
locais. 

Ao nível da Assistência Regional e em conjunto 
com a Junta Regional, promoveu-se a redacção 
(cópia) das cartas de S. Paulo, distribuindo as 
várias cartas pelos Agrupamentos da Região. 
Tudo foi compilado num único manuscrito. 

 

Estas foram as actividades de maior destaque 
na Região durante o ano de 2009. 

A Região promoveu também um CIP, cujo 
patrono foi S. Paulo (pois comemorava-se o Ano 
Paulino) e um CAL (curso que não era realizado 
na Região há bastante tempo). 

Quanto ao 2º pedido, a JRB não tem 
sugestões para a consecução do plano trienal da 
JC, uma vez esta estrutura não foi ouvida 
aquando da sua preparação (nem o deveria ter 
sido), pois a elaboração e consecução do plano 
da JC é da responsabilidade da estrutura Central 
e não da Regional. Para além disso, fomos 
constatando que o grau de abertura a propostas 
ou a respostas a perguntas concretas não 
mereceu a melhor das atenções por parte do 
Executivo da JC (refiro-me aos ofícios enviados ao 
SRG e ao SNP - proposta de realização de uma 
sessão RAP formadores na zona Sul). Constatámos 
ainda que actividades de maior envergadura 
não são realizadas abaixo da linha do Tejo, 
sendo muitas delas no Norte do país. 

 

 

 

 

 
> Região de Braga 

 

 
O ano de 2009 foi um ano cheio de desafios: 

precisámos de constituir equipas novas, mudar 
estruturas de trabalho, dinâmicas de reunião. Um 
trabalho árduo, sem sempre termos a 
capacidade de apaixonar os outros a juntarem-
se-nos nos projectos que a região quis realizar. 

Realizámos o Festival Monsenhor Américo, o 
Escurtas, a Abertura Regional do Ano Escutista e o 
Jota Joti, sempre com o apoio dos núcleos. No 
total, contámos com a participação de mais de 
180 agrupamentos. 
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Avaliámos o Rover Regional Braga 2008, em 
Janeiro (dia da conversão de S. Paulo). Na área 
pedagógica, foi um ano em que se investiu em 
força no projecto RAP. Contribuímos com ideias, 
com a experiência dos 24 agrupamentos piloto 
da região. Um trabalho impressionante, esforço 
partilhado entre equipa regional pedagógica, 
secretários pedagógicos dos núcleos, monitores e 
tutores, dirigentes nos agrupamentos piloto e, 
evidentemente, lobitos, exploradores, pioneiros e 
caminheiros. Envolvemos mais de 2 250 pessoas. 

Começámos a trabalhar o Acareg. Criámos 
equipas, procurámos envolver os núcleos, 
estabelecer uma relação de proximidade, com a 
ajuda do núcleo acolhedor, com as entidades 
locais (Junta de Freguesia e Câmara Municipal). 
Lançámos o mote, os imaginários, temas, o 
concurso de projectos. Envolvemos todos os 
núcleos na divulgação.  

Reorganizámos a formação regional. Revimos 
processos e procedimentos, aprovámos normas, 
tentámos homologar todos os cursos que já 
estavam concluídos no passado, lançámos uma 
plataforma de comunicação, investimos na 
formação dos formadores, realizámos um 
encontro de partilha entre os formadores. 
Contámos com a ajuda dos núcleos e de muitos 
outros. 

Iniciámos ainda a revisão de processos 
administrativos e financeiros, documentos de 
apresentação de despesas, novo plano de 
contas, centros de custo, melhor informação, mais 
comunicação com os agrupamentos. Apoiámos os 
DMF’s dos núcleos na negociação de termos com 
o DMF nacional. Lutámos por uma revisão da 
campanha do calendário. Contratámos uma 
secretária executiva para apoiar a região nas 
tarefas administrativas.  

 
O efectivo continua a denotar uma ligeira 
descida, mais acentuada nos exploradores e nos 
caminheiros. O número de dirigentes registou um 
aumento apreciável nos últimos 5 anos. 

 

Em termos de execução financeira, o ano 
fechou próximo do orçamento, tendo sido 
possível reduzir 28% ao défice financeiro 
orçamentado. O ano fechou com uma posição 
financeira ligeiramente melhor do que o 
inicialmente previsto, embora preocupante. 

 
Foi um ano de grandes realizações. Muito terá 

ficado por concluir e algumas coisas ficaram por 
começar. Vamos procurar melhorar em 2010, 
agindo de forma mais efectiva e eficaz. Sem 
medo de chegar ao fim do ano e haver algumas 
coisas que não ficaram concluídas. 

 
Caminhámos com S. Paulo, procurando este 

sentido de construção com a Palavra que nos 
encontra. 

 
 
 
 
 
 
 

Região de Bragança < 
 
 
 
Ao longo do ano de 2009 a 

Região de Bragança levou a efeito algumas 
Acções, das quais deixamos as mais relevantes: 

 
 Dia Regional do Lobito a 13/14 de Junho de 

2009, em Bragança; 
 Dia Regional do Explorador a 09/10 de Maio 

de 2009, em Sendim; 
 Dia Regional do Pioneiro a 25/26 de Abril de 

2009, em Macedo de Cavaleiros 
 Dia Regional do Caminheiro – 21/22 de 

Fevereiro de 2009, em Grijó-Macedo de 
Cavaleiros; 
 Comemorações dos 85 Anos do Agrupamento 

18 de Bragança em 13/14 de Junho de 2009; 
 Abertura do Ano Escutista de 2009/2010 a 

17/18 de Outubro 2009. 
  
Tivemos dois Agrupamentos, o 602 de Macedo 

de Cavaleiros e o 1254 de Miranda do Douro, 
envolvidos no Projecto RAP – Agrupamentos 
Pilotos. 
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Através dos Secretários Regionais ligados a 
Área Internacional, e pela segunda vez 
consecutiva participamos na Cimeira ibérica em 
Elvas em 14/15 de Novembro de 2009; 

 
A 14/15 de Novembro de 2009, no Convento de 

Balsamão realizamos o nosso “CNE que FUTURO”, 
com a participação de individualidades fora do 
Movimento bem como a presença do Chefe 
Nacional e da Equipa Nacional ligada ao tema. 

 
LUZ DA PAZ DE BELÉM 2009 
Veio de Valhadolid (Espanha) no dia 20 de 

Dezembro pelo Agrupamento 1254, e distribuída 
pelos Agrupamentos da Região, que a 
transportaram para as Igrejas e casas de 
habitação das localidades dos Agrupamentos. 

 
FORMAÇÃO: 
Levamos a efeito mais um CIP (Curso de 

Iniciação Pedagógico), bem como a participação 
dos Formadores na Formação RAP. 

 
 
 
 

 
 
 

> Região de Coimbra 
 

 
Na dinâmica regional 

dinamizada pela Região 
de Coimbra no transacto ano, destaca-se a 
realização do Acampamento Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Região de Évora <  
  
 
O CNE na Região de 

Évora está em andamento! Sob o slogan “Em 
passo Escuta… um caminho para a 
Transformação” demos alguns passos, 
enriquecidos pela figura de S. Paulo.  

O primeiro ano da nova equipa decorreu com 
caminhadas conjuntas de esforços, de alegrias 
partilhadas, de sonhos, de canseiras, num enorme 
esforço de dedicação às “passadas” para o 
Convento. Estas passadas preencheram-nos 
quase em exclusividade, não só no projecto de 
adaptação das instalações a nós confiadas, 
como na própria realização das tarefas concretas 
já ali desenvolvidas, muito embora tenhamos 
consciência que muitos passos ainda temos que 
dar para conseguirmos pôr este nosso projecto 
ao serviço de toda a Região. Por outro lado, a 
possibilidade de podermos vir a ter um espaço 
para acampamento, em zona rural e com fáceis 
acessos, levou-nos a aceitar uma proposta da 
Câmara Municipal de Évora, com a qual 
estabelecemos um protocolo de utilização.  

 
A realização do Seminário “CNE, que futuro?” 

deu-nos fôlego para caminharmos e tentarmos 
“apressar” o nosso passo, depois de um esforço 
bem conseguido no envolvimento de quase 
todos os nossos Agrupamentos. O envolvimento 
no projecto “Piloto” da RAP – Renovação da 
Acção Pedagógica, questionou-nos, animou-nos, 
impulsionou-nos e motivou-nos.  

 
Ao nível da contabilidade da Junta Regional e 

do DMF Regional existe neste momento uma 
única contabilidade na qual existem duas contas 
de caixa e duas contas de Banco de forma a se 
poder conhecer os saldos de disponibilidades 
referentes às duas actividades dos Serviços 
Regionais, de acordo com as sugestões dos 
pareceres do CFJR. Neste momento estamos 
economicamente estáveis. 

 
 
 
 

 
 
 
 
> Região da Guarda 
 
 
O que fizemos durante 

o ano 2009? 
O nosso programa 

continha várias acções e actividades, desde os 
dias Regionais do Lobito, Explorador, Pioneiro, 
etc...passando por um plano de visitas aos 
Agrupamentos e acções a nível nacional. Quase 
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todas estas acções que foram planeadas, 
realizaram-se. Nas visitas aos Agrupamentos 
procuramos, no possível, resolver os problemas 
que nos foram colocados e simultaneamente 
ajudar os Agrupamentos a crescer e a 
desenvolver o escutismo na sua localidade. 

Um dos objectivos fundamentais desta Junta 
Regional da Guarda é estar presente nas 
promessas, onde haja novos chefes e também 
nas comemorações festivas dos Agrupamentos. 

No tocante a actividades e acções realizadas 
por Secretaria, temos: Secretaria Regional dos 
Recursos Adultos; Assistência Regional; Secretaria 
Regional Pedagógica; Secretaria Regional 
Administrativa e Financeira; Secretaria Inter-
Regional; Secretaria Regional para o 
Desenvolvimento e Actividades Internas. 

 
Secretaria Regional dos Recursos Adultos 
Levou a efeito os cursos: CI e CIP 
 
Assistência Regional 
Encontro Regional para Assistentes de 

Agrupamento 
 
Secretaria Regional Pedagógica 
No Plano de Actividades, aprovado em 

Conselho Regional, foram planeadas as 
seguintes actividades: Dia Regional do Lobito; 
Dia Regional do Explorador; Dia Regional do 
Pioneiro; Dia do Caminheiro / Cenáculo e 
Acampamento de Amizade e Solidariedade. 

Tendo em conta as experiências dos anos 
anteriores iremos fazer uma apreciação global e 
verdadeira, das actividades realizadas no ano 
de 2009. 

O resultado foi bastante positivo, apesar de 
termos consciência de que é necessário rever 
certos objectivos e procedimentos e formar 
opiniões sobre o modo de realização de certas 
actividades e criticar os que nada fazem em prol 
do crescimento e desenvolvimento do CNE 
Regional. 

Iremos programar e reprogramar o sentido 
ideal das actividades planeadas, tendo sempre 
presente as opiniões construtivas dos chefes e 
dos jovens escuteiros. 

 A equipa que esteve à frente da 
organização das actividades começou a pensar 
no que tinha de fazer para que tudo corresse 
bem e, simultaneamente, pensar em tudo o que 
não devia fazer, Somos todos responsáveis e 
temos a capacidade de pensar o que 

desejamos. Por isso, todas as nossas atitudes e 
comportamentos negativos e auto destrutivos 
afectam os nossos jovens. 

 A nossa firmeza e determinação neste 
sentido será forte, clara e não vacilaremos. 

 Porque o nosso primeiro pensamento 
quando idealizamos as actividades, é “os jovens” 
e é para eles que as actividades são planeadas 
e organizadas. 

 
Dia Regional do Lobito 
É por excelência a actividade mais concorrida a 

nível regional. Os Lobitos estiveram na vila de 
Unhais da Serra, dando um colorido de 
juventude à vila. 

 Estiveram cerca de 300 Lobitos e cerca 
de 200 escuteiros (Exploradores, Pioneiros, 
Caminheiros e Dirigentes) 

A planificação e organização este num plano 
bastante elevado. Estão de parabéns os chefes 
do Agrupamento 607 de Unhais da Serra e 
todos os Lobitos presentes na festa do Dia 
Regional do Lobito. 

 O próximo Dia do Lobito será na cidade 
de Trancoso. 

 
Dia Regional do Explorador e Pioneiro 
Realizaram-se simultaneamente na vila de 

Boidobra. Teve o apoio do Agrupamento 1222 
de Boidobra. A organização do Dia Regional do 
Explorador e Pioneiro dedicou algumas horas à 
planificação das actividades temáticas, tendo em 
vista dar uma nova imagem às actividades que 
os jovens Exploradores e Pioneiros iriam executar 
e realizar. Os objectivos foram revistos e as 
actividades tiveram novas ideias, novos meios 
(humanos, sociais e cristãos) e novas metas a 
atingir. Os resultados foram muito positivos, 
apesar de termos ainda Dirigentes que nada 
fazem em prol da juventude. Temos de 
agradecer ao Agrupamento 1222 de Boidobra 
toda a colaboração dada, para que tudo 
decorresse positivamente e bem. 

 
Dia do Caminheiro / Cenáculo 
Estiveram presentes 23 Caminheiros. Sob o 

Lema “Vamos caminhar juntos” realizaram nos 
dias 17, 18 e 19 de Abril no Agrupamento de 
Belmonte o Cenáculo Regional. 

 
Protecção Civil e Segurança 
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Este Departamento Regional este sempre 
presente nas actividades regionais, quando foi 
solicitado. 

2º Acampamento da Amizade e Solidariedade 
Sob o Lema “S. Paulo “amigo” Diz ao mundo 

que somos jovens”. Estiveram presentes 500 
jovens (Lobitos, Exploradores, Pioneiros, 
Caminheiros e Dirigentes) no 2º Acampamento da 
Amizade e Solidariedade que se realizou nos 
dias 4 e 5 de Abril de 2009, em regime de 
Acampamento no lugar denominado Santuário 
de Santa Luzia – freguesia do Castelejo, concelho 
do Fundão. Destacam-se as grandes actividades 
o Fogo de Conselho e a Eucaristia.  

 
Resumo: 
Como Movimento que somos temos de 

continuar a “crescer”, por isso não podemos parar. 
Existe ainda muito trabalho para fazer com 

confiança, com amor, com espírito escutista e 
sobretudo com muita fé. 

Esperamos de todos empenho, colaboração e 
fundamentalmente uma maneira de estarmos 
abertos pois para sermos felizes temos de 
aprender a viver com os outros. 

É o que falta... 
 
 
 
 
 
 
 
Região de Lamego < 

 
Na dinâmica regional 

dinamizada pela Região de Lamego no 
transacto ano, destaca-se a realização do 
Acampamento Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

> Região de Leiria 
 
 

 
 

 

 

A Junta Regional de Leiria desenvolveu ao 
longo de 2009 um trabalho assente numa trilogia 
de ideias base que norteiam a sua acção – 
formar, partilhar e crescer. 

  De acordo com estes pressupostos, a Junta 
Regional procurou desenvolver as acções a que 
se tinha proposto ao longo do ano de 2009; isto 
não invalidou a adesão a outras que foram 
surgindo ou sugeridas ao longo do ano. De uma 
forma global acreditamos ter alcançado a 
maioria dos objectivos definidos para o ano que 
passou. 

Neste sentido, ao longo de 2009, foi possível 
desenvolver trabalho nas seguintes áreas:  

 Formação dos dirigentes (e equipas de 
animação) da região – novas metodologias, 
pedagógica, animação da fé; áreas técnicas; 
SIIE: 

 Criação de uma relação de proximidade com 
os agrupamentos da região (visitas por parte 
dos elementos da Junta Regional aos 
agrupamentos); 

 Criação de uma nova dinâmica no 
caminheirismo da região (criação de clãs 
tripartidos, criação do Observatório regional); 

 Dinamização da vivência internacional do 
escutismo; 

 Desenvolvimento de um modelo de gestão e 
administração mais eficiente nos 
agrupamentos; 

 Promoção da animação da fé. 

 

Paralelamente a Junta Regional acolheu 
e promoveu junto da região a proposta de 
realizar uma actividade nacional - Celebração da 
Canonização de S. Nuno nesta região.  
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Região de Lisboa < 
 
 
 

 
 
“HOMENS NOVOS 
 PARA UMA NOVA 
HUMANIDADE” 

 
Os objectivos que orientaram a actividade da 

Junta Regional de Lisboa no ano de 2009 
inserem-se no documento “Plano de Acção 2009-
2011”, discutido e aprovado em Conselho 
Regional. As três grandes áreas de intervenção 
escolhidas pela Junta Regional são as seguintes: 
 PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS – revitalizar o 

Método Escutista; 
 VOLUNTÁRIOS NO ESCUTISMO – desenvolver 

novas aproximações para alargar a base de 
apoio dos adultos; 
 UMA ORGANIZAÇÃO PARA O SÉCULO XXI – 

tornar-se numa organização flexível, ligeira, 
inovadora e participativa. 

O desenvolvimento da actividade da equipa 
regional baseada nestas três grandes áreas de 
intervenção teve por finalidade fazer com que a 
Região de Lisboa continue a ser um agente e 
factor de desenvolvimento, oferecendo um apoio 
geral ao crescimento da qualidade do Escutismo 
nos agrupamentos.  
 

De entre muitos dos acontecimentos que 
marcaram o ano de 2009 no CNE-Região de 
Lisboa devemos salientar aqueles pela 
importância de que se revestem: 
 Cerimónia de canonização de São Nuno de 

Santa Maria, no dia 26 de Abril, em Roma, 
onde estiveram presentes alguns escuteiros 
da região na delegação do CNE; 
 Celebrações do cinquentenário da 

inauguração do Santuário Nacional de Cristo 
Rei, nos dias 16 e 17 de Maio, em Lisboa e 
Almada; 
 Tomada de posse dos órgãos regionais, no 

dia 09 de Janeiro, na Igreja Paroquial de São 
João de Deus; 
 Comemorações da Festa da Região, o Dia de 

São Jorge, no Núcleo Solarius, no dia 26 de 

Abril, na vila de Arruda dos Vinhos. As 
actividades foram subordinadas ao tema 
anual “Homens Novos para uma Nova 
Humanidade”;  
 Bênção e Inauguração Oficial da Sede 

Regional, no dia 30 de Junho de 2009, em 
cerimónia presidida por Sua Eminência 
Reverendíssima Dom José da Cruz Policarpo, 
Cardeal – Patriarca de Lisboa; 
 Realização do XXIII Acampamento Regional, 

de 01 a 08 de Agosto, em Ferreira do Zêzere. 
O espaço do Centro de Actividades Escutistas 
de Ferreira do Zêzere acolheu dois campos 
de secção e diversos serviços do 
acampamento. O Parque Aventura do CAEFZ, 
onde estão instaladas três paredes de 
escalada e um slide, foi utilizado durante 
cinco dias do acampamento por todas as 
quatro secções. Foram edificadas com carácter 
definitivo, a futura Casa para a Recepção do 
Campo que funcionou como Hospital do 
ACAREG 2009, bem como, um Balneário e 
uma zona de lavagens que estiveram ao 
serviço do Campo da I Secção; 
 Abertura do ano escutista 2009-2010 e 

entrega dos Diplomas e Distintivos do 
Programa de Qualidade no Escutismo 
referente ao ano de 2008, em cerimónia 
realizada no dia 25 de Setembro, na Igreja 
Paroquial de Santo Condestável, em Lisboa. 
Foi o terceiro ano de implementação do 
Programa de Qualidade no Escutismo (PQE) 
como ferramenta de reflexão e discussão 
interna nos agrupamentos da Região de 
Lisboa; 
 Realização do Indaba Regional, no dia 18 de 

Outubro, nas Oficinas de São José, em Lisboa, 
subordinada ao tema do RAP; 
 Em 2009 foram qualificados na Região de 

Lisboa, 47 adultos com o Curso de Introdução 
ao Escutismo (CI), 88 adultos com o Curso de 
Iniciação Pedagógica (CIP) e 41 adultos com o 
Curso de Gestão Administrativa e Financeira. 
Foi ainda concedida a Insígnia de Madeira 
de 2 contas a 45 dirigentes da região.  
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> Região da Madeira 
 
 
 

No ano transacto de 2009, vivido pela 
Região da Madeira, destacam-se as 
seguintes comemorações e momentos de 
destaque: 

 
Dia do Pensamento:  
Uma excelente actividade que reuniu, uma 

vez mais escuteiros do CNE e da AEP e cuja 
participação do CNE rondou os 600 filiados. 
Lamentamos as condições meteorológicas 
que prejudicaram um pouco as actividades e 
quase anularam a actividade dos 
Caminheiros/Companheiros. Mesmo assim, 
podemos considerar que valeu a pena para 
aqueles que participaram.  

 
Comemorações do 81.º Aniversário do 

CNE/Madeira  
- 8 de Dezembro - 
Lamentamos a ausência de Sua Excelência 

Reverendíssima o Senhor Bispo do Funchal 
mas compreendemos as suas dificuldades de 
agenda. No nosso entender esta actividade 
deve ser, sempre que possível, presidida pelo 
nosso Bispo, o mais alto dignatário do CNE 
Madeira.  

A Eucarística, realizada na Igreja de São 
Martinho, foi presidida pelo nosso Assistente 
Regional, seguindo-se o desfile até ao 
Regimento de Guarnição n.º 3, onde 
decorreram as restantes actividades: 
Formatura, jogos radicais e ateliês de 
formação. Contamos com a participação de 
cerca de 600 filiados. Que mostraram imenso 
empenho em toda a actividade, o que 
constitui para todos nós um grande incentivo. 
Assim, vale a pena ser Escuteiro! 

Também compareceram imensas entidades 
públicas (oficiais e militares) e privadas que 
muito nos honraram com a sua presença e 
que constituem um estímulo para todos nós.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Região de Portalegre  
e Castelo Branco < 

 

Actividades Regionais realizadas 

 
O Plano de Actividades Regionais para 2008-

2009, para além dos Cursos de Formação, CI, CIP 
e inter regionais, CAP IIIª Secção, contemplava 
também a realização dos Dias Regionais 
Lobito/Explorador e Pioneiro/Caminheiro, para 
além do Dia de S.Jorge. 

O Agrupamento 160 Cne de Castelo Branco 
organizou o Dia Regional do Lobito/Explorador, 
em Junho de 2009, conforme se havia 
comprometido. O Dia Regional do 
Pioneiro/Caminheiro não se realizou, em virtude 
de não ter havido Agrupamentos da Região a 
oferecer-se para a sua organização. 

O Dia Regional S. Jorge 2009, que tinha a 
organização do Agrupamento 175 CNE de Alcains, 
não se realizou, em virtude de na data em que 
terminara as inscrições para a actividade, não 
haver Agrupamentos inscritos para tomar parte 
na mesma, tendo, por virtude disso, a Direcção do 
Agrupamento organizador deliberado não 
organizar a mesma. 

 
Actividades regionais e locais realizadas  
 Semana Escuta e Jamboree no Ar – Junta 

Regional e a nível local 
 Dia de Baden Powell – Junta Regional e a  

nível local 
 Reuniões da Cimeira das Beiras – Coimbra e 

Covilhã 
 Participação no Conselho Nacional Plenário, 

em Fátima 
 Participação em duas Reuniões da Junta 

Central com as Juntas Regionais 
 Participação numa Reunião do Comité 

Nacional de R Adultos 
 Participação no ENFORMA 2009 e no 

Encontro Nacional Directores de Formação 
 Participação em Reuniões da SNRA com os 

SRP das Regiões 
 Conselhos Regionais e eleições para os 

Órgãos Nacionais e Regionais 



 

21 > Relatório e Contas . 2009  
 

 Dia Regional do Lobito/Explorador – 
Agrupamento 160 Cne de Castelo Branco 
 Encontro de Chefes de Equipa – IVª Secção – 

Chefe do Departamento IVª Secção 
 Cenáculo Regional e nacional – IVª Secção – 

Departamento R Pedagógico IVª Secção 
 Dia Jovem – Actividades da Diocese – Junta 

Regional 
 Peregrinação Diocesana a Fátima do CNE – 

Diocese – Junta Regional 
 Assembleias Diocesanas – Junta Regional 
 Campos de Trabalho de DRAVE e outras 

actividades em Drave – IVª Secção 
 XIV Acampamento Regional 2009 – Agosto de 

2009 – Parque de Ciência Viva - Constância  
 

Actividades mais importantes de nível local  
 Dia do Dirigente – A nível local  
 Promessas Escutas de Agrupamentos da 

Região – nível local 
 Celebração dos Patronos das Secções – A 

nível local 
 Promessas Escutas dos diversos Agrupamentos 

da Região – nível local 
 Celebração de S. Paulo, Patrono dos 

Caminheiros – A nível local 
 Acampamento das Margaridas 2009 – Agr 

707 CNE – Inter Regional 
 Acampamento da Gardunha 2009 – Agr 160 

CNE - Inter Regional 
 Acampamento Escapadinha dos Mourões 

2009 – Agr 697 CNE – Inter Regional 
 Acampamento ACALOB 2009 – Agr 624 CNE – 

Cebolais de Cima - Regional 
 Acampamento Explobito 2009 – Agr 273 CNE 

de Tramagal - Regional  

Actividades Regionais realizadas 

 XIV Acampamento Regional 2009-12-29 

- Data e Local: Esta actividade teve lugar de 
03 a 09 de Agosto de 2009, no Parque de 
Ciência Viva, em Constância, com a 
participação de Lobitos, Exploradores, 
Pioneiros e Caminheiros dos Agrupamentos da 
Região, num total de cerca de 200 elementos. 

- Apoios a esta actividade: Esta actividade 
teve o apoio das seguintes 
Entidades/Organismos: Câmara Municipal de 
Constância, Juntas de Freguesia de 
Constância, Stª Margarida da Coutada – 
Constância, Pároco de Constância, Centro de 
Saúde de Constância, Hospital de Abrantes, 
Comandante Distrital de Protecção Civil de 
Santarém, Bombeiros Voluntários de 
Constância e Guarda Nacional Republicana 
de Constância  

 

Conclusões 

Apesar dos meios humanos escassos foi possível 
participar em muitas e diversas actividades de 
nível nacional e inter-regional, pelo 
empenhamento dos dirigentes da Junta Regional 
que tomaram parte nas mesmas e ainda levar a 
feito algumas actividades de nível regional, em 
benefício dos jovens e dignificação da Região, 
graças ao empenhamento e espírito de missão 
dos Agrupamentos que organizaram e levaram a 
efeito essas actividades. 

Mencionamos como factor muito positivo a 
realização do XIV ACAReg 2009, em Agosto de 
2009, em Constância, embora com o seu 
planeamento e preparação só a partir de Abril 
de 2009, altura em que o CRAdj assumiu a sua 
concretização e chefia. Esta actividade só foi 
possível, graças à disponibilidade, 
empenhamento e dedicação dos diversos 
dirigentes que a prepararam e dirigiram, chefes 
dos Sub-Campos e Equipas de Animação dos 
mesmos, bem como um pequeno grupo de 
dirigentes do Agr 160 CNE de Castelo Branco e 
do Agr 707 CNE de Santa Margarida que 
assegurou os Serviços e apoio logístico a esta 
actividade e na sua realização, graças à alegria, 
empenhamento e dedicação das crianças e dos 
jovens que foram os principais actores da 
actividade.   

A Junta Regional CNE enviou o seu Relatório de 
Actividades e de Contas ao Conselho Fiscal e 
Jurisdicional Nacional, conforme lhe fora 
solicitado, e é habitual em cada ano escuta que 
passa, naturalmente com lacunas e deficiências, 
pois o mesmo devia ser o resultado dos diversos 
Relatórios de todos os Agrupamentos CNE da 
Região, o que não é verdade, nem este ano 
nem nos anos anteriores. 
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Por fim, deixamos o convite a todos os 
elementos que constituem a Região de 
Portalegre e Castelo Branco a reflectir e a ter a 
humildade para aceitar que o desafio de 
praticar “Melhor Escutismo” na Região contínua, 
pois muito trabalho continua por fazer. O desafio 
de “MAIS e MELHOR” deve ser motivo de 
preocupação e motivar-nos a estarmos mais 
atentos aos nossos compromissos de dirigentes e 
escuteiros responsáveis. 

Fazemos votos, com a ajuda de Deus, nosso 
Divino Chefe, que a Região possa continuar a 
caminhar e a ultrapassar os obstáculos presentes 
e futuros, em benefício dos jovens da nossa 
Região. 

 
 
 
 

 
 

 
> Região do Porto 

 
 
 

 
 
 
 
Inserido no lema e no plano do triénio, 2009 foi 

um ano marcadamente paulino. À imagem de S. 
Paulo, antes de tudo, quisemo-nos deixar agarrar 
por Jesus Cristo. Delineámos grandes objectivos… 
que tocassem a essência do que somos, que 
interpelassem a essência do que sabemos e que 
desafiassem a essência do que fazemos. A 
exemplo de S. Paulo, construtor de tendas… 
construtor de comunidades, a Região do Porto 
viveu 2009 com uma especial atenção em três 
grandes finalidades: reforçar e consolidar a 
Identidade de Escuteiro, a Identidade de 
Comunidade e a Corresponsabilidade de cada 
membro da comunidade. 

 
Do PAR – Plano de Acção Regional – para 2009 

há a salientar algumas actividades realizadas, 
que permitiram a concretização dos objectivos 
delineados: o Seminário “Amigos na Pista”, 
realizado em parceria com a Junta Central, e que 
versou sobre os Patronos do CNE, em consonância 
com a fase de renovação pedagógica que o 
CNE está a viver; a actividade celebrativa do S. 

Jorge que levou os Escuteiros da Região a 
viveram com “S. Jorge no Mundo Romano”; as 
diversas iniciativas realizadas no âmbito do ano 
paulino e que culminaram com um acampamento 
de Caminheiros em Drave sob o tema “Ergue-te”; 
as Noites de Expedição que versaram os 
elementos do método escutista. 

 
Em termos administrativos a Região do Porto 

atingiu os 100% no Censo através do SIIE; o 
efectivo regional não sofreu variações; a 
formação dos Formadores no RAP foi uma das 
apostas deste ano a par da formação dos 
adultos através de CI’s e CIP’s. 

 
2009 foi igualmente um ano de reforço da 

identidade da Região do Porto ao pugnar por 
um Escutismo de Valores que se expressa nos 
Princípios e na Lei do Escuta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Região de Santarém < 

 
 
 
No ano de 2009 a Junta Regional de Santarém 

realça a vivência do tema trienal 2008 a 2011 – 
Cominhos com Valores, nas grandes actividades 
regionais realizadas, destacando: 

 
- o Dia de S. Jorge, realizado em Vila Nova da 

Barquinha, com 1200 participantes de todas 
as Secções, e onde estiveram presentes 
elementos de todos os Agrupamentos da 
Região; 

- os encontros regionais por Secção: o Encontro 
Regional de Lobitos, realizado em Rio Maior, 
onde estiveram presentes 500 participantes; o 
Encontro Regional de Exploradores, na 
Asseiceira-Tomar, com 500 participantes; 
Encontro Regional de Pioneiros, em Alcobertas 
– Serra dos Candeeiros, com 400 participantes 
e o Encontro Regional de Caminheiros, que 
teve lugar no Entroncamento, com 50 
participantes. 
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- o Dia de S. Paulo, realizado em Pavia, que foi 
realizado em conjunto com as Regiões de 
Évora e Beja, contou com 100 participantes.  

- Contingente Regional ao RoverWay na 
Islândia, com a participação de 30 
Caminheiros. 

 
A Junta Regional continua a apostar fortemente 

na formação dos seus Dirigentes, tendo realizado 
em 2009 2 CI, com 45 inscritos; 2 CIP, com 80 
inscritos; 1 CAP I e II, inter-regionais, com 40 
inscritos; e 1 CAL inter-regional, com 20 
participantes. Num total de 185 formandos. 

 
Realçamos também os 3 Agrupamentos Piloto 

no processo RAP cujo testemunho consideramos 
fundamental para todo o processo na Região, 
bem como a participação em todas as 
actividades nacionais promovidas pelos órgãos 
nacionais.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
> Região de Setúbal 

 
 

 
Na sequência do que foi solicitado, quanto a 

 actividades marcantes de 2009, poderá a Junta 
Regional de Setúbal escrever o  seguinte: 
 
2009 foi o ano de entrada de um novo Executivo. 
 Com ele Setúbal viu traçadas linhas concretas de 
exigência no tocante à  Formação de Adultos e 
acções claras, programadas e consequentes no 
que se  refere à Renovação da Acção 
Pedagógica. 
 

Na Formação foi efectivamente implementada 
a  exigência de CAP para todos os CU e CAL 
para todos os CA, com medidas  consequentes 
para quem não cumprisse, tendo-se já reflectido 
numa adesão  massiva por parte dos Dirigentes. 

 
Quanto à RAP foi lançado o programa  «RAP-

Rapidamente» que encerra um conjunto de 
actividades articuladas e  progressivas com o 

objectivo de que todos os dirigentes em todos os 
 Agrupamentos tenham formação geral RAP e 
que em todos os Agrupamentos sejam 
 identificadas as necessidades mais prementes 
solicitando formação eles  próprios tanto na área 
do diagnóstico, como da mística, naturalmente do 
 sistema de progresso ou outra qualquer área. 
Foram criadas equipas de 2 e 3  formadores 
para responderem directamente às solicitações 
dos Agrupamentos que  têm ocorrido com 
frequência. O programa prossegue como 
previsto. 

 
Do ponto de vista prático a ampliação em mais 

 de 60% da área do CEADA e a renovação de 
toda a Base Regional com  modernização, 
reestruturação e renovação de equipamentos 
foram os grandes  investimentos. 

 
Realça-se ainda a participação com a maior 

 delegação na canonização de São Nuno em 
Roma com mais de oito dezenas de  escuteiros, 
bem assim como a participação de mais de 700 
escuteiros na Batalha  na comemoração nacional 
do Santo Padroeiro. 

 
Finalmente por me ter sido pedida «valorização 

da vivência de tema do ano» eu diria que 
necessariamente o tema do ano deveria permitir 
a  que todos, mas à Junta Central à cabeça, 
reflectíssemos sobre se de facto nos  tempos que 
correm e com as situações ocorridas tem de facto 
o CNE alguma  diferença real das práticas de 
outros movimentos ou organizações, 
 nomeadamente no que se refere no respeito 
pelos outros, na honestidade  intelectual e na 
aplicação prática dos valores que  professa. 

 
 
 
 
 
 
 
 Região de Viana do Castelo < 

 
 
 
Durante o ano de 2009 o elenco regional 

manteve-se em gestão corrente, depois de 
terminado o mandato no ano anterior. 

Ainda assim, foi possível desenvolver as 
seguintes actividades: 
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 a realização do Curso de Iniciação 
pedagógica  
 a participação de centenas de escuteiros nos 

dois momentos de homenagem a S. Nuno - o 
dia Diocesano e a caminhada realizada na 
véspera da sua Canonização em Roma - que 
organizamos com a Ordem dos Padres 
Carmelitas de Viana do Castelo; 
 a Vigilância Florestal no Concelho de Viana 

do Castelo nos meses de Julho, Agosto e 
Setembro,  
 a participação no Dia do Mar, com a limpeza 

do litoral, em colaboração com o Centro de 
Monitorização e Interpretação Ambiental da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo. 
 

Em termos de relatório de contas há a registar 
um resultado do exercício muito positivo, que se 
traduz num saldo de cerca de 50 mil euros. É o 
corolário de um gestão criteriosa que soube 
conciliar, ao longo de todo o mandato, a 
realização de grandes actividades escutistas com 
a solidez e autonomia financeira da Região. 

No último trimestre do ano e depois de 
esgotados dois processos eleitorais sem 
candidatos, surgiram duas equipas, que 
acabaram por ser eleitas, respectivamente, para 
a Junta Regional e para Conselho Fiscal e 
Jurisdicional Regional, iniciando-se então, um novo 
ciclo na vida da Região de Viana do Castelo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
> Região de Vila Real 

 
A Junta Regional de Vila 

Real desenvolveu no ano de 
2009, entre outras, as 
seguintes acções: 

 
 área formação: 

- 2 CI 
- 1 CIP 
- 1 CAL 

- 1 CAP - (1ª e 2ª secções) - parte de 
desenvolvimento de estágios práticos 
integrados no agrupamento 

- 1 AIAA (acção de informação para 
administrativos de agrupamento)  

- investiu 5 novos dirigentes 
 

 área pedagógica 
- 4 Dias R ( Dias Regionais de Secção) 
- 1 Encontro Regional (abertura do ano 

escutista) 
- acompanhou e apoiou os 

agrupamentos Piloto do RAP 
- Fez visita a 16 dos seus 22 

agrupamentos 
 

 área ambiental 
- dinamizou o projecto Eco-local nos 

agrupamentos da região 
- Co-realizou com o Parque Natural do 

Alvão acções de voluntariado na área 
do parque (limpezas, marcações de 
trilhos, plantações de árvores,...) 

 
 na área da Gestão 

protocolou com a CMVila Real o espaço 
sede regional (área de 450m2) e realizou 
obras de restauro; fez a abertura de 
serviços administrativos e DMF_R 
diariamente entre segunda e sexta - feira 
entre as 18h.30m e as 20h.30m durante 
todo o ano à excepção do mês de Agosto 

 
 
 
 
 
 
 

 Região de Viseu < 
 
 
O ano escutista 2008/2009 foi 

o primeiro ano do triénio que esta Junta Regional 
se comprometeu a levar ao cabo!  

O lema desta Junta Regional “UM IDEAL 
NOVOS TRILHOS” foi subdividido em três 
subtemas anuais SER, CRESCER, VIVER! 

  
Neste primeiro ano o SER: 
  
Introspecção; Reflexão; Avaliação; Definição da 

Estratégia… de modo a que todos sejamos 
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conscientes do Rumo a atingir e que 
pretendemos alcançar. Não o queremos fazer 
sozinhos, mas com uma Região activa, 
participante e empreendedora, dando sentido 
ao nosso Ideal e à Partilha fraterna de ideias, 
projectos e vivências.  Queremos reflectir como 
estamos e como SER no futuro…  

  
            No final do ano com a certeza que 

globalmente o projecto foi cumprido e os 
objectivos atingidos com as muitas actividades 
realizadas. 
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3. Relatório de Actividade  
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3.1. – Actividade desenvolvida pela Junta Central 
 

 

 

“…Deveis fazer algum trabalho, para que o diabo vos 
encontre constantemente ocupados e assim não encontre 
nenhuma entrada nas vossas vidas…” 

 
(Regra Carmelita) 

 

 

3.1.1.  

 

  Chefia Nacional 

 

 

O ano de 2009 foi marcado por esse acontecimento mobilizador de toda a nossa vontade colectiva 

de Escuteiros Católicos e de Portugueses: a proclamação de Nuno Álvares Pereira como Santo universal da 

Igreja. Tivemos a rara oportunidade de proporcionar a jovens escutas e um representante de cada Região 

a participação nesta cerimónia na Praça de São Pedro. Temos a certeza que este momento permanecerá 

para sempre nas nossas memórias individuais e colectivas e marcará, de forma indelével, as nossas vivências 

futuras de Escuteiros, de Homens e de Cristãos. 

 Este momento foi um elemento mobilizador do Escutismo Católico através de cerimónias religiosas, 

de conferências, de textos e de vivências do quotidiano. 

 

 A nossa matriz identitária foi também objecto de reflexão, em algumas das Regiões através dos 

seminários regionais “CNE que Futuro?” onde a riqueza de cada Região se assumiu como testemunho de 

uma verdadeira vivência e de um sentimento de Caminho a percorrer. 

 

 Os seis acampamentos regionais realizados, em plena crise da “gripe A” nas regiões dos Açores, de 

Aveiro, de Coimbra, de Lamego, de Lisboa e de Portalegre são evidências da capacidade dinamizadora 

do Movimento Escutista. 

 Muitos “fogos” foram ateados e alguns terão sido apenas “Fogos de Santelmo”, outros “pequenas 

queimadas”, alguns “fogos de lareira”,mas também alguns “fogos de conselho”. A todos prestamos a devida 

atenção e procuramos que o sentido de cada um fosse sempre valorizado pelo “lado bom”, como nos 

aconselha o Fundador. Não podemos nunca esquecer que, apesar de tudo, “o fogo alumia e aquece” e 

que “purifica não só os lábios como o coração. 
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 Sentimos que o “Fogo do Espírito Santo” iluminou o nosso Movimento permitindo que “Caminhar é 

Viver Valores” se tenha transformado numa verdadeira fonte inspiradora para nos aproximarmos um pouco 

mais do Homem Novo. 

 

O ano de 2009 foi um ano em que apostámos na promoção da participação de jovens, 

nomeadamente na representação do CNE no Conselho Nacional de Juventude, nas diferentes comissões de 

trabalho constituídas; na intervenção em Audição Parlamentar promovida pela Comissão de Educação e 

Ciência da Assembleia da República, intervenção protagonizada por uma caminheira; no propiciar a um 

contingente de jovens caminheiros uma visita ao Parlamento Europeu, sede da WOSM, Fórum Europeu de 

Jovens e ao Comité Económico e Social Europeu em Bruxelas. 

 

Um ano de investimento na educação para a sustentabilidade através de parcerias. A parceria com 

a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) e Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente da GNR 

(SEPNA) através do projecto “Ecos Locais”, um projecto de intervenção ambiental, com aposta em acções de 

divulgação numa digressão por todo o continente e ilhas em 20 sessões realizadas, envolvendo cerca de 

600 guias de equipa de Pioneiros e chefes de equipa de Caminheiros. A parceria com a Quercus, através 

do projecto “Criar Bosques”, promovendo a recolha de rolhas de cortiça e campanhas de plantação de 

espécies autóctones. A participação do CNE na Cimeira Escutista sobre o Clima e oportunidade de recolha 

de apoio junto da delegação do Estado Português à Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações 

Climáticas. 

 

Um ano de aposta na imagem e comunicação, nomeadamente com a reformulação e requalificação 

do boletim electrónico do CNE, o notici@s, lançado com nova imagem e funcionalidades, bem como a 

aposta na sua maior difusão (com um crescimento de cerca de 700% de subscritores), para além de 

ferramentas multimédia desenvolvidas, 

reestruturação e valorização da Flor de Lis em 

papel e online e investimento em exposição sobre 

o CNE. 

Um ano em que se concretizaram as 

publicações do “Manual de Como Representar o 

Movimento Escutista” e do “Manual de Normas 

Gráficas”, que se vinham a trabalhar. 

 
 

. 



 

 

 
Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 

CN 

Reuniões bi-anuais com Juntas 
Regionais 

CN 
28 de Março 
e 12 Setembro 

Fátima Juntas Regionais 8.b) x     
 

Desenvolvimento de contactos 
informais permanentes de apoio e 

acompanhamento às regiões 
CN - - Juntas Regionais 8.g) x     

Resposta a solicitações e presença nos 
Acampamentos Regionais realizados: Lamego, 
Portalegre, Aveiro, Beiras, Açores, Lisboa; 
Reunião com Agrupamento de Genéve; 

Reuniões com as Juntas Regionais, 
em cada região 

CN (a definir) Regiões Juntas Regionais 8.c) x     
Braga, Algarve, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, 
Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Lamego, 
Açores, Madeira 

Acompanhar e apoiar as diligências 
desenvolvidas no âmbito da SNG, 
no desenvolvimento dos projectos 

“Fátima” e “Fundação” 

CN Ano - - 9.d) x       

Garantir uma articulação próxima 
com a Mesa dos Conselhos e com o 

Conselho Fiscal 
CN - - - 4.e) x       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
Metas e 

Passos do 
Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 

 

 

  
 CNA 

  

Reforçar a equipa de 
representação do CNJ – Recrutar 

mais 3 voluntários 

ENRE 
  

Permanente Nacional 
Caminheiros, 

Companheiros, CIL’s e 
Jovens Dirigentes 

1 a)     X 
Com a eleição da Rita Santos a equipa tem 
como urgência o alargamento na participação 
de outros jovens. 

Alargar a ENRE – abrir 
oportunidade de participação 

espontânea 
1º e 2º trimestre Nacional 

Caminheiros, 
Companheiros, CIL’s e 

Jovens Dirigentes 
1 a)     X 

Prevê-se o lançamento da candidatura 
espontânea em 2010 

Representar o CNE na estrutura do 
CNJ 

Permanente Lisboa 
Caminheiros, 

Companheiros, CIL’s e 
Jovens Dirigentes 

7 c) X     
O CNE está representado nas diferentes 
comissões de trabalho, além de ter eleito um 
elemento para a direcção do CNJ 

Chefia Nacional 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
Metas e 

Passos do 
Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 

 

CNA 

Colaborar com os representantes 
do CNE em outros níveis de 
representação (ex. CMJ’s) 

ENRE Permanente Nacional 
Representantes nos 

CMJ 
1 a); 7 c)     X 

O CNE tem mantido contacto com municípios no 
sentido de promover esta participação. 
Desenvolve-se plano de abordagem às Juntas 
Regionais.  

Sensibilizar e Integrar os 
participantes e ex-participantes do 
Cenáculo no trabalho corrente do 

CNJ 

ENRE e EPC Mai-08 Lisboa 
Caminheiros, 

Companheiros, CIL’s e 
Jovens Dirigentes 

1 a) X     
Os actuais representantes são provenientes de 
caminheiros que participaram da dinâmica do 
Cenáculo Nacional 

Encontro de formação/ actualização 
de conhecimento dos participantes 

no 
 CNJ, CCJ e CMJ 

ENRE 4º trimestre - 
Representantes 

externos da Associação 
2 h)   X   Não foi realizado por falta de participantes  

Organização e Participação no 
encontro Anual de Representantes 

Externos do Movimento Escutista 

Comité 
Europeu 
WOSM e 
Comité 

Europeu 
WAGGS 

4 a 6 de 
Dezembro 

Lisboa 
Representantes 

externos da Associação 
2 h); 3 d); 

7 j) 
X     

Realizou-se em Lisboa, participaram o João 
Marchante e Manuel Martins, estiveram na 
organização Pedro Aparício e Márcio Barcelos 

Formação – Representação e 
Protocolo 

ENAd e 
ENRE 

- - 
Representantes 
externos, Outros 

2 h)   X   Acção cancelada por falta de participantes  

Participação em formações de 
entidades externas conforme 

diagnóstico de formação 
ENRE 

- - 
Consoante diagnóstico 
e disponibilidade de 

ofertas 
2 h)   X   

Não foram identificados temas ou 
oportunidades relevantes. 

Formação diversa (Gestão de 
Projecto, Trabalho em rede) 

- - 
Membros da ENRE, 
outros interessados 

2 h); 3 c)   X   
Planeava-se para Encontro APIS, entretanto 
reformulado e adiado 

 

Chefia Nacional 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
Metas e 

Passos do 
Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 

Fichas resumo – Como representar o 
Escutismo 

ENRE 

Anual  
(definição de 
uma série de 

fichas) 

_ Dirigentes 4 a)   X    Em desenvolvimento. 

Contacto directo para 
esclarecimento – divulgar os 

contactos da ENRE 
Permanente website Dirigentes 3 e) X 

   

Publicar versão traduzida da 
brochura “Representing the Scout 

Movemment” 
1º trimestre _ Associados 4 a) X 

  

Publicada (final do 1º trimestre), distribuída 
pelas estruturas regionais, de núcleo e equipas 
nacionais e disponível para download no 
website do CNE 

Criar método de divulgação e 
selecção de associados em acções 

de outras entidades (CNJ, COE, 
WOSM, etc.) 

3º trimestre _ 
Representantes do 
CNE ao nível Local 

3 d) 
  

X 
 

Identificar as iniciativas legislativas 
em que a Associação poderá dar 

um contributo válido 
ENRE, JC 

Permanente _ Associação 4 g) 
  

X 
Prevê-se para 2010 uma parceria com a 
Associação Nacional de Jovens Advogados 
Portugueses, em curso para meados de Maio. 

Criar um “observatório” da 
sociedade civil, prevendo o 

aparecimento de possíveis entraves 
à acção do escutismo 

3º trimestre _ Associação 4 g) 
  

X Em fase de desenvolvimento do conceito. 

Divulgação on-line da actividade 
corrente da representação no CNJ 

ENRE 

1º trimestre website 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

7 c) X 
  

Concretizado através de pequenas notícias. 

Elaboração de uma base de 
conhecimento de legislação que 

tenha incidência na acção do CNE 
2º trimestre website 

Associados, 
Agrupamentos, JR e JN 

9 c) 
  

X 
Disponível online e em desenvolvimento, 
prevendo-se uma parceria com a Associação 
Nacional de Jovens Advogados Portugueses 

 
 

Chefia Nacional 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
Metas e 

Passos do 
Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 

2º Encontro de Cenáculo Nacional 
de 7º Ciclo 

EPC 
27, 28 de 

Fevereiro e 01 
de Março 

Braga 
Caminheiros e 
Companheiros 

1 e) X 
  

66 participantes 

3º Encontro de Cenáculo Nacional 
de 7º Ciclo – Cenáculo Aberto  

8, 9 e 10 de 
Maio 

Coimbra 
Caminheiros e 
Companheiros 

1 e) X 
  

92 participantes (42 do 7º Ciclo + 50 do 8º 
Ciclo) 

1º Encontro de Cenáculo Nacional 
de 8º Ciclo  

13, 14 e 15 de 
Novembro 

Lisboa 
Caminheiros e 
Companheiros 

1 e) X 
  

Alterou-se a data inicialmente prevista (para 
não coincidir com a celebração de S. Nuno); 
50 participantes 

Encontro de Equipas Nacionais 
 – APIS 2009 

EApis 14 e 15  Março Óbidos 
Equipas e 

colaboradores no nível 
nacional 

2 h) X     
Cancelado por falta de participação; 
reconfigurado o encontro como momento de 
convívio que se concretizou no Natal. 

Seleccionar jovens para constituir 
uma equipa de “porta-vozes”  - 

Equipa de comunicação 

ENC&I 

1º trimestre _ 
Caminheiros, 

Companheiros, CIL’s e 
jovens dirigentes 

1 h) e  f)   X   Dependente de trabalhos ainda em curso 

Participação de membros da ENC&I 
e elementos de equipas de C&I 

regionais em momentos de 
formação proporcionados pela 

Região Europeia. 

- - 
Membros de equipas 

de C&I 
2 h) 

 
 x   Não enquadramento 

Desenvolvimento criativo de 
ferramentas de apoio na aplicação 

da metodologia. 
Permanente _ Equipas nacionais 9 c) X       

Disponibilizar em formato electrónico 
o manual de normas gráficas de 

imagem do triénio para aplicação 
geral do CNE 

Janeiro website Agrupamentos, JR e JN 7 b) X     Disponível no site do CNE 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
Metas e 

Passos do 
Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 

Fornecer ferramentas de imagem 
aos agrupamentos – Elementos 

gráficos de estacionário a 
disponibilizar em formato electrónico 

ENC&I 

Janeiro website Agrupamentos, JR e JN 7 b) e d) X     Disponível no site do CNE 

Desenvolver vídeo promocional do 
CNE 

3º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b)   
 

x   Em desenvolvimento 

Desenvolver (Apresentação, flyer, 
exposição, cartaz) de apresentação 
do CNE dirigido às necessidades do 

Nível Local 

1º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b)     X  Em desenvolvimento 

Definir regras para a comunicação 
externa e veiculação das opiniões 

oficiais do CNE 
2º trimestre _ JR e JN 7 d)     X 

Foi elaborado comunicado interno para dar 
apoio às actividades regionais do Verão, com 
pistas sobre como lidar com imprensa 

Desenvolver campanha para 
divulgação do CNE através de 

animação multimédia 
3º trimestre - 

Associados, 
Agrupamentos, JR e JN 

7 b) X     
Postais interactivos do Dia de BP. Outras 
campanhas não foram efectivadas ainda 

Definir publicos-alvo e dirigir a 
comunicação de forma mais 
adequada e direccionada 

Permanente _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

7 d)     X   

Desenvolver materiais 
(Apresentação, flyer, exposição, 

cartaz) promocionais de 
apresentação do CNE dirigido às 
necessidades do Nível Nacional 

Janeiro _ Equipas nacionais 7 d) X     Desenvolvida exposição do CNE  

Campanha Calendário 2010, lançar 
concurso nacional para propostas 

1º trimestre _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

7 d) X     

Promovido concurso de fotografias para o 
calendário. 524 fotografias de 53 concorrentes, 
provenientes de 14 regiões escutistas; 10 
prémios atribuídos 

Chefia Nacional 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
Metas e 

Passos do 
Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 

Validar conteúdos do website, de 
forma a que este seja sempre um 

veículo Comunicação coerente, 
direccionado e útil 

ENC&I Permanente website 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

7 b), d); 9 
c) 

X       

Dinamizar uma área de Press no 
website 

ENC&I, GI e 
ENI 

Permanente website 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

9 c)     X 
Existe área  básica com alguns recursos para 
jornalistas: PDF e imagens em alta resolução. 
Área em desenvolvimento 

Criação de um Gabinete de 
Imprensa 

ENC&I Permanente _ JR, JN, exterior 7 d) X     
Estrutura criada, estratégia definida. 8 
comunicados de imprensa produzidos e 
divulgados 

Base para organização de arquivo 
classificado de clipping 

GI 
Permanente 

com início no 1º 
trimestre 

website 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
exterior 

7 d); 9 c)     X  Análise de clipping em elaboração 

Base para análise da presença 
efectiva do CNE nos órgãos de 

Comunicação Social 
 

1º trimestre _ Agrupamentos, JR, JN 7 d)     X Análise de clipping em elaboração 

Definição de protocolo de 
comunicação em situações críticas 

GI 
1º e 2º 

trimestres 
_ Agrupamentos, JR, JN 7 d)   X   

 A aguardar finalização do documento 
“Estratégia de Comunicação” 

Produção de manual de boas 
práticas ambientais 

ENA 

4.º Trimestre _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN 
4 g)     X   

Tradução da nova Insígnia Mundial 
do Ambiente 

1º trimestre _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN 
4 g)     X   

Adaptação e promoção da nova 
Insígnia Mundial do Ambiente 

3º trimestre _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN 
4 g)     X   

Coordenação de projectos e 
parcerias com ONGAs no âmbito 

da Educação Ambiental 
Permantente _ Associação 7 c), h) X     

Parceria com a Quercus e com a LPN em 
projectos "Criar Bosques" e "Ecos Locais" 

Chefia Nacional 
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Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 

Formação com conteúdos técnicos 
para a Rede Nacional de 

Informática 

ENI 

3º trimestre _ 
Interlocutores 

Informáticos das JR e 
JN 

2 h); 3 e); 
9 c) 

  X    Cancelado: redefinição da estratégia 

Disponibilização de plataforma, 
templates genéricos e manuais de 

auto-formação para facilitar a 
implementação de sites pelos 
agrupamentos e estruturas por 
pessoas que tenham apenas 

conhecimentos de utilização da 
internet 

1º trimestre website Agrupamentos, JR e JN 7 b) ; 9 c)   
 

x   

Estabelecer acordo com empresas 
de software para permitir benefícios 

na aquisição de licenças de 
utilização aos agrupamentos e 

associados 

2º trimestre _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN 
7 h)   x 

 
 Face à revisão do âmbito da ENI transitou 
para competência da SNG 

Disponibilização de ferramenta 
para utilização nos sites, que 

permita a gestão de inscrições em 
reuniões / actividades, etc,  com 
validação integrada com o SIIE 

3º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b); 9 b)   X   
 Face à revisão do âmbito da ENI transitou 
para competência da SIIE 

Encontros da Rede Nacional de 
Informática 

28 de Março 
Fátima 

Interlocutores 
Informáticos das JR e 

JN 
3 e); 9 c) 

  X    Cancelado 

12 de 
Setembro 

  X   Cancelado 

Melhoria da redundância dos 
serviços disponibilizados 

3º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b); 9 c) X       
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Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 

Implementação de níveis de serviço 
relativamente aos serviços de 

internet e suporte técnico 

ENFL 

2º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 9 a), c)     X 
 Monitorização em curso de modo a aferir 
métricas e estabelecer os níveis de serviço 

Integrar jovens com vocação para 
áreas específicas no domínio da 

fotografia, jornalismo, comunicação, 
imagem 

Permanente Nacional 
Caminheiros, 

companheiros, 
dirigentes 

1 a)     X   

Promover acção de formação para 
colaboradores da Flor de Lis 

Junho Lisboa 

Colaboradores 
regionais, pontuais e 

responsáveis de outras 
publicações escutistas 

2 h)   X   Cancelado 

Utilizar a Lis como instrumento de 
animação / formação de dirigentes 

Permanente Nacional Dirigentes 4 a) X       

Utilizar a Lis para divulgação de 
boas práticas 

Permanente Nacional Todos os associados 5 a) X       

Dinamizar conteúdos da LisOnline Permanente _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR e JN 
7 c) X       

Reestruturação, valorização e 
dinamização da LisOnline 

1º trimestre _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR e JN 
9 c) X     

Processo lançado publicamente em início de 
2010, mas preparado e concluído (com atraso) 
em 2009 

Publicar Actos Oficiais em versão 
electrónica (Lis Online), eliminando 

versão em papel 
Permanente Nacional 

Associados, 
Agrupamentos, JR, JN, 

Exterior 
9 c)   X   

Organização e arquivo em formato digital, mas 
não eliminada a versão em papel 

Reestruturação, valorização e 
dinamização da Flor de Lis 

Permanente _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR e JN 
7 b) X       
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Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 
Reedição em versão digital da 
revista Flor de Lis, desde o 1º 

número 
 

Permanente _ 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

7 b)     X   

 
> Para além do Plano Apresentado 
 

Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
Metas e 

Passos do 
Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

CNA 

Participação no Seminário 
Experimental de Educação 

Ambiental promovido pelo Bureau 
Mundial da WOSM 

ENA 

11 a 13 de 
Setembro 

Frankfurt - 
Alemanha 

Representantes da 
Associação 

2 h) x 
  

Participação da CNA e de 2 elementos da ENA 
no seminário 

Participação na Cimeira "Scouts for 
Climate" e reunião com a 

Delegação Portuguesa à Cimeira 
de Copenhaga 

12 a 18 de 
Dezembro 

Copenhaga 
- Dinamarca 

Representantes da 
Associação 

7 c) x 
  

Participação de um elemento nomeado pela 
JC como embaixador do CNE (Manuel Guerra) 
que reuniu com a Sra. Ministra do Ambiente e 
Ordenamento do Território, recolhendo o seu 
apoio para o projecto do CNE 

Visita ao Parlamento Europeu, à 
sede da OMME, ao Comité 

Económico e Social Europeu, ao 
Fórum Europeu da Juventude 

EPC, ENRE 
29 de 

Novembro a 1 
de Dezembro 

Bruxelas- 
Bélgica 

Caminheiros e 
Companheiros 

1 e) x 
  

Participaram 15 Caminheiros do Cenáculo 
Nacional, 1 Caminheira da ENRE e 1 Dirigente 

 
 

Chefia Nacional 



 

 

 
 
 
 
 

3.1.2.  

 

 

 

 

Este relatório visa apresentar de forma sucinta a acção que realizei em 2009.  

Não está tudo aqui referido, mas percebe-se, em traços gerais, onde apliquei maiores energias no 

decurso do ano transacto.  

No presente relatório não está reportada a acção dos meus colaboradores mais directos, em 

especial da Equipa Nacional de Assistência e da Equipa de S. Nuno, apesar de essa acção resultar de uma 

estreita colaboração comigo e, nesse sentido, poder ser considerada acção do Assistente Nacional, por via 

indirecta. No futuro tentarei que este relatório englobe esse contributo mais alargado.  

 

Apresento agora um elenco das acções com maior visibilidade que desenvolvi neste ano: 

 

Ja
ne

iro
 

- Participação no SICAR, na Tocha 

- Participação em encontro com Assistentes do Algarve, em Faro, encontro com Dirigentes, em Ferragudo, 

e encontro com Caminheiros em Lagos 

- Participação em Celebração do Ano Paulino em Fátima 

 - Participação em actividade sobre S. Paulo com Caminheiros das regiões de Beja, Évora e Santarém 

Fe
ve

re
iro

 

- Participação na actividade «fim-de-semana pedagógico» da Região de Santarém, em Fátima 

- Reunião com Assistentes da Região de Évora e Sr. Arcebispo 

- Participação em celebração eucarística em Alenquer, com Entrega de Colar de Nuno Álvares 

- Participação na celebração de aniversário do Agrupamento de Montemor-o-Novo 

- Formação de Monitores na Torre da Aguilha 

- Participação em Curso para Animadores de Formação, em Fátima 
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M
ar

ço
 

- Participação em reunião de Assistentes da região da Madeira 

- Participação em reunião com Dirigentes da região da Madeira 

- Participação na celebração do Dia do Pensamento na Madeira 

- Visita a agrupamentos da região da Madeira 

- Participação em celebração eucarística no Fórum Europeu, em Olho Marinho 

Ab
ril

 

- Participação na celebração de canonização de S. Nuno, em Roma  

M
ai

o 

- Participação em Curso para Animadores de Formação, em Aveiro 

- Participação em celebrações pela canonização de S. Nuno: em Vila Viçosa e Lisboa 

- Participação no Cenáculo Nacional, na Tocha 

- Participação no Simpósio Reinventar a Solidariedade, no Centro de Congressos de Lisboa 

- Participação como formador no CDEM, em S. Pedro do Estoril 

- Participação como formador no Curso de Assistência Escutista, em Braga 

- Participação no Conselho Nacional de Representantes, em Fátima 

- Participação em reunião com o Conselho Pontifício para os Leigos, em Roma 

- Participação em reunião com Assistente dos Scouts et Guides de France e com o Assistente da AGESCI, 

em Roma 

- Participação no Dia D, em Guimarães  

Ju
nh

o 

- Participação no CDF, em Ferragudo  

- Participação como formador no Curso de Assistência Escutista, em Braga 

- Encontro com Assistentes Regionais, em Fátima  

- Participação em Cimeira Ibérica, em Madrid 

Ju
lh

o 

- Presença no ACAREG de Lamego, em Penodono 

- Participação como formador no Curso de Assistência Escutista, em Braga 

- Presença no ACAREG de Lisboa, em Ferreira do Zêzere 

Ag
os

to
 

- Presença no ACAREG de Portalegre-Castelo Branco, em Santa Margarida 

- Presença no ACAREG de Aveiro, na Vagueira 

- Presença no ACAREG de Coimbra – Jambeiras  

 

Se
te

m
br

o 

- Participação em reunião preparatória da celebração de S. Nuno na Batalha, em Leiria  

O
ut

ub
ro

 

- Participação no dia do Lobito no Núcleo Este do Porto, em Marco de Canaveses 

- Participação no CDF em Fátima 

- Reunião com Associações escutistas católicas, em Madrid 

- Participação no JOTA/JOTI em marinhas, Região de Braga 

- Participação no III Simpósio Inter-Religioso organizado pela OMME, no Uganda 
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N
ov

em
br

o 
- Participação na celebração de Acção de Graças pela canonização de S. Nuno, na Batalha 

- Participação no Conselho Nacional de Representantes, em Fátima  

De
ze

m
br

o 

- Formação RAP na Torre da Aguilha 

O
ut

ra
s 

Ac
tiv

id
ad

es
…

. 

- Participação em reuniões com a Junta Central 

- Organização de várias reuniões para preparar a ida do contingente português a Roma, pela 

Canonização de S. Nuno 

- Organização de várias reuniões para preparar a celebração de Acção de Graças 

- Redacção de artigos para a Flor de Lis (em média, um por número) 

- Elaboração de destacáveis sobre Mística e Simbologia 

- Elaboração de Z-cards sobre Mística e Simbologia (para o Seminário Escutista do Porto) 

- Início de utilização de espaço próprio no site do CNE 

- Fornecimento de material pedagógico sobre S. Nuno, realizado no âmbito da acção da Equipa de S. 

Nuno 

 - Conclusão do «Caderno da Fé»- Trocado para Miúdos (em colaboração com outras equipas) 

- Conclusão do livro «Escutismo e Desenvolvimento Espiritual – Perspectiva do CNE» 

- Disponibilização para venda do Novo Testamento – Edição Escutista (projecto iniciado no ano transacto, 

em colaboração com a Sociedade Bíblica) 

- Garantia de presença nas principais celebrações no Santuário de Fátima, em colaboração com a 

Associação de Servitas, por intermédio de um delegado em Fátima 

- Formação sobre a Mística e a Simbologia do novo Programa Educativo, em vários locais do país 

- Interligação com os Assistentes das diferentes Secções (e delegação de tarefas, de acordo com a 

especificidade de cada projecto) 

- Criação de Equipa para revisão do livro Celebrações do CNE 

- Início de criação de Equipa sobre Doutrina Social da Igreja (ainda só há 2 elementos) 

 

 

Do ponto de vista da Assistência, o ano de 2009 foi essencialmente marcado por três aspectos: a 

canonização de S. Nuno, a conclusão do processo RAP e a edição de material pedagógico. 

O facto de, embora de certa forma o esperasse, ter tido conhecimento da canonização de S. Nuno sem 

muita antecedência, fez com que as prioridades da minha acção se tivessem deslocado para esse facto, 

deixando para segundo lugar outros planos. Considero, contudo, que a resposta dada foi muito positiva, e 

que o CNE acompanhou devidamente estes grandes momentos para a Igreja das nossas dioceses de 

Portugal. 
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A conclusão do processo RAP obrigou igualmente à alteração de planos, pois tinha um carácter 

urgente e, em virtude de a área da Mística e Simbologia estar muito ligada à área da Assistência, fez com 

que eu me tivesse dedicado muito a esta. Também aqui considero que a resposta dada foi muito positiva. 

Este foi também um ano de conclusão de vários textos e livros mais especificamente ligados à minha área 

de trabalho. Dei aí o meu forte contributo e, apesar de vários atrasos nos prazos de conclusão, considero 

que a edição destes materiais foi muito positiva para a Associação. 

 

Comparando o relatório com o Plano para 2009/2010, verifico que há aspectos que pretendo 

desenvolver e que não terei muito tempo para o fazer até ao final deste ano escutista. Contudo, irei fazer o 

possível. É o caso da Equipa sobre Doutrina Social da Igreja, o caso da revisão do Livro Celebrações do 

CNE, o projecto de revitalização dos cânticos e canções escutistas e o melhoramento da área do site ligada 

à Assistência. 

 

Do meu ponto de vista, enquanto Assistente Nacional, considerando os múltiplos contactos que vou 

tendo com Assistentes de Região, Núcleo e Agrupamento, verifico que muito trabalho tem sido efectuado 

nesta área. Vejo muitas acções, com grande dinamismo e criatividade, e vejo, não raras vezes, uma boa 

inter-ajuda entre os Assistentes e os outros Dirigentes. Contudo, é também importante referir que a realidade 

nacional é muito variada e, por isso, encontra-se um pouco «de tudo», como aliás acontece com outras áreas 

do escutismo. 

 

Sublinho a enorme dificuldade de disponibilidade de tempo, que assola inúmeros Assistentes, mas 

sublinho igualmente o esforço incansável de muitos, na colaboração com o escutismo local.  

Sublinho ainda que há um esforço crescente pelo sentido de comunhão no trabalho escutista entre os 

Assistentes. Aumentam as reuniões de Assistentes, e aumenta o contacto entre Assistentes, embora continue 

a ser difícil apresentar devidamente o CNE aos sacerdotes que ainda não conhecem bem o escutismo 

católico. 

 

Na relação dos outros Dirigentes com os Assistentes, encontro muitos casos de enorme respeito e 

consideração, e também abundante trabalho conjunto, apesar de, no geral, subsistir um pouco a ideia de 

que os Assistentes têm de desempenhar mais tarefas no CNE e, sobretudo, estar mais presentes. Nem 

sempre existe uma compreensão correcta do lugar que o CNE tem na Igreja e, por vezes, tende-se a 

considerar que é um Movimento mais importante que outros, e que os presbíteros se têm de dedicar mais 

ao CNE que a outros grupos ou movimentos das paróquias.   
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Oiço muitas «queixas» de Dirigentes contra Assistentes, por vezes de forma demasiado agressiva e 

até menos própria, e oiço muitos Assistentes com dificuldades de relação com os demais Dirigentes, e sem 

saber como chegar «até eles». Creio, no entanto, que aumentam as situações de mútuo respeito, estima e 

colaboração pastoral. 

 

Termino, referindo que a solicitude dos nossos Bispos para com o CNE manifestou-se muitas vezes, e 

de forma muito atenciosa. Não há dúvidas de que os nossos pastores compreendem o enorme potencial 

deste seu Movimento, e que estão dispostos a contribuir para que ele cresça em qualidade e quantidade. 
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 3.1.3. 

 

 

 

 

“Nos primeiros dias de Primavera, as vinhas começam a 
rebentar e então inicia-se um período de infindável labor e 
azáfama que não abranda até que o último tonel dê 
entrada nas caves. Os rebentos verdes são atados aos 
suportes de arame com o fim de evitar que os ventos os 
quebrem e os cachos entrem em contacto com os solos 
onde se poderiam danificar. O terreno tem de ser tratado e 
limpo - sucessivas mondas - e as árvores constantemente 
polvilhadas e regadas com insecticidas, como protecção 
para as várias epidemias que ameaçam as vinhas. Os 
terraços têm de ser verificados e reparados por causa das 
chuvas que ameaçam constantemente arrastar todo o 
vinhedo para as encostas do vale. 
Chega finalmente a época das vindimas, que vai determinar 
o resultado de todo um ano de trabalho.” 
 
 

 
 
 

E chegámos finalmente ao lavar dos cestos de 2009. 

 

Este foi o ano da aprovação do novo Programa Educativo do CNE, fruto de um trabalho iniciado oito 

anos antes, mas com especial investimento em 2008 e 2009. 

 

Por todo o país correu e terminou a fase piloto, com a participação de 92 Agrupamentos de 19 Regiões; 

realizaram-se acções de formação RAP para formadores; algumas regiões iniciaram logo em 2009 as acções 

de disseminação RAP, para o que contaram com os materiais facultados; múltiplas reuniões, incluindo o 

Comité Nacional do Programa Educativo e o Comité Nacional dos Adultos foram tendo lugar; no Porto, 

realizou-se o Seminário “Amigos na Pista”, dedicado aos novos patronos do CNE, no âmbito da renovação 

do Programa Educativo, em parceria com a Junta Regional do Porto e com a participação de cerca de 500 

Dirigentes e Caminheiros; avançou-se igualmente com o desenvolvimento e a publicação de diversos livros e 

documentos. 

 

Mas, 2009, foi igualmente o ano do arranque da Renovação do Sistema de Formação (RSF), com um 

inquérito lançado a todos os formadores e a realização do ENFORMA no Mogadouro, em Setembro. O 
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projecto foi submetido a um financiamento europeu, tendo sido seleccionado e indicado um elemento da 

equipa europeia dos recursos adultos para o acompanhar. 

 

 

Em 2009, o CNE foi anfitrião do Fórum Europeu do Programa Educativo e Adultos, onde estiveram 

presentes responsáveis do programa Educativo e Adultos de toda a Europa, e – naturalmente – também do 

CNE. 

 

Por outro lado, foi o segundo ano consecutivo de iniciativas ligadas à formação de formadores – dois 

CAF’s; três CCF’s, um dos quais nos Açores; e um CDF. Foi ainda desenvolvida uma Acção de Formação de 

Gestão da Comunicação. 

 

No campo da animação de animadores, destaque para o Dia D realizado em Guimarães, sob o tema 

«Ditosa Pátria». 

 

O ano de 2009 foi um ano de alguma conclusão, de muitas continuações e de alguns outros 

arranques… Porque um ano é sempre um findar de uma etapa e o início de outra. 

 

 

O que é bonito neste mundo, e anima, é ver que na 

vindima de cada sonho fica a cepa a sonhar outra 

aventura. E que a doçura que não se prova se 

transfigura noutra doçura muito mais pura e muito mais 

nova. 

 

Miguel Torga 



 

 

 
Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 
Observ. 

S N 
Em 

curso 
 

SNP 
 

Acção de Formação sobre Gestão 
da Comunicação 

ENFAs 12-13 Dezembro 
Torre 

d'Aguilha 

Dirigentes com funções 
no âmbito da 

comunicação externa 
2. h), 2. j) X       

Acção de Formação sobre 
Participação Política  

a definir a definir 
Representantes no 

CNJ, Representantes 
nos CMAJ 

2. h), 2. j)   X   Por falta de quórum. 

Acção de Formação sobre Relações 
Públicas e Protocolo  

a definir a definir 
Dirigentes com funções 
de relações públicas e 

protocolo 
2. h), 2. j)   X   Postergado. 

Acompanhar, monitorizar e avaliar a 
Fase Piloto do Processo de 

Renovação da Acção Pedagógica 

ENP / ENPE / 
EN Secções / 

EPRAP 
Permanente Nacional CNE 1. b) X       

Animação contínua do projecto 
Lands of Adventure 

ENEM / SI Permanente Nacional Exploradores / Moços 4. d) X       

Animação do Contingente Nacional 
ao Moot 2010 

ENCC / SI 
Junho-

Dezembro 
Nacional 

Caminheiros / 
Companheiros / 

Dirigentes 
4. d) X       

Animação do Contingente Nacional 
ao RoverWay 2009  

Janeiro-
Outubro 

Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

4. d) X       

Animação no Portal do CNE de um 
espaço destinado a animadores de 
perguntas e respostas frequentes 
referentes à aplicação do método 

escutista 

ENPE / EN 
Secções 

Permanente Nacional Dirigentes 
 2. b), 2. j), 

8. e), 
    X   

Animação no Portal do CNE de um 
espaço destinado a animadores de 
propostas e recursos relevantes ao 

desempenho das respectivas 
funções 

ENFAs Permanente Nacional Dirigentes 
2. a), 2. d), 
2. j), 3.c) 

    X   
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Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 
Observ. 

S N 
Em 

curso 
 
 
 

SNP 

Acção de Formação sobre Gestão 
da Comunicação 

ENFAs 

12-13 Dezembro 
Torre 

d'Aguilha 

Dirigentes com funções 
no âmbito da 

comunicação externa 
2. h), 2. j) X       

Acção de Formação sobre 
Participação Política 

- a definir 
Representantes no 

CNJ, Representantes 
nos CMAJ 

2. h), 2. j)   X   Por falta de quórum. 

Acção de Formação sobre Relações 
Públicas e Protocolo 

- a definir 
Dirigentes com funções 
de relações públicas e 

protocolo 
2. h), 2. j)   X   Postergado. 

Acompanhar, monitorizar e avaliar a 
Fase Piloto do Processo de 

Renovação da Acção Pedagógica 

ENP / ENPE / 
EN Secções / 

EPRAP 
Permanente Nacional CNE 1. b) X       

Animação contínua do projecto 
Lands of Adventure 

ENEM / SI Permanente Nacional Exploradores / Moços 4. d) X       

Animação do Contingente Nacional 
ao Moot 2010 

ENCC / SI 

Junho-
Dezembro 

Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

4. d) X       

Animação do Contingente Nacional 
ao RoverWay 2009 

Janeiro-
Outubro 

Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

4. d) X       

Animação no Portal do CNE de um 
espaço destinado a animadores de 
perguntas e respostas frequentes 
referentes à aplicação do método 

escutista 

ENPE / EN 
Secções 

Permanente Nacional Dirigentes 
 2. b), 2. j), 

8. e), 
    X   
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Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 
Observ. 

S N 
Em 

curso 
 
 

  Animação no Portal do CNE de um 
espaço destinado a animadores de 
propostas e recursos relevantes ao 

desempenho das respectivas 
funções ENFAs 

Permanente Nacional Dirigentes 
2. a), 2. d), 
2. j), 3.c) 

    X   

  Animação no Portal do CNE de um 
espaço destinado a animadores de 

divulgação de oportunidades de 
formação externas ao CNE 

Permanente Nacional Dirigentes 
2. d), 2. j), 

3. c) 
    X 

  
    

  Animação no Portal do CNE de um 
espaço destinado a animadores 

para promoção e partilha de boas 
práticas na aplicação do método 

escutista 

ENPE / EN 
Secções 

Permanente Nacional Dirigentes 
1. d), 2. a), 

4. a) 
    X   

  Animar a Estação Nacional do 
JOTA/JOTI 

EN Secções 
17-18. 

Outubro 
a definir Geral 4. c) X       

SNP 

CAF (08-09) ENFF 

21-24 
Fevereiro a definir Dirigentes 2. k) 

X       

  1-3.Maio X       

  

CAF (09) ENFF 

21-24. 
Fevereiro Vila Nova 

Milfontes 
Fátima 
Aveiro 

Dirigentes 2. k) 

X     Realizou-se a 27-28 Junho. 

  27-28.Junho       Realizou-se a 3-5 Outubro. 

  6-8 Dezembro X       

  Caminhadas de Evangelização 
«Com Paulo Light» 

ENCC / AN 
Janeiro-

Fevereiro 
Nacional 

Caminheiros / 
Companheiros 

6. c)   X   Cancelado. 

  

CAR ENFAs 
10 -14 Junho 

a definir 
Animadores Nacionais 

e Regionais 
2. j)   X   Por falta de quórum. 

  3 - 5 Outubro 
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Titular 
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Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 

  
CCF (Açores) 

ENFF 

1-3.Maio Terceira 
Dirigentes (habilitados 

com CAP/INOFOR) 
2. k) X     Realizou-se a 28.Novembro-01.Dezembro. 

  
CCF (Continente) 1-3.Maio Fátima 

Dirigentes (habilitados 
com CAP/INOFOR) 

2. k) X     Realizou-se a 3-5.Outubro. 

  
CDF 

10-14.Junho Ferragudo Formadores 2. k) X       

  3-5 Outubro Fátima Formadores 2. k)         

  Celebração de Protocolo com a 
Universidade Católica Portuguesa 

no âmbito da Formação 
ENP / AN a definir Nacional CNE 2. k)     X   

SNP Comité Nacional do Programa 
Educativo 

ENPE 
18-19.Abril S. Jacinto Responsáveis 

Regionais 
Pedagógicos 

1. b), 2. a), 
2. d) 

X     Realizou-se a 20-21 Junho. 

 7-8.Novembro Fátima X       

 
Comité Nacional dos Adultos ENAd 

29.Março Fátima Responsáveis 
Regionais dos Adultos 

2. c), 2. d), 
2. k) 

X       

 7-8.Novembro Fátima X       

 
Conselho Consultivo Marítimo 

ENP 

7.Fevereiro Lisboa 
Chefes de 

Agrupamento 
Marítimos 

2. a) X     Realizou-se a 5.Janeiro. 

 Co-organização do Fórum Europeu 
para o Programa Educativo e os 

Recursos Adultos 
Janeiro-Abril 

Olho 
Marinho 

Europa 
2. d), 2. j), 
4. b), 4.c) 

X       

 Criação de Ferramentas 
Pedagógicas na área da Inclusão e 

Interculturalidade 
EPII Permanente Nacional CNE 5. a), 5.c) X       

Criação de Ferramentas 
Pedagógicas na área da 

Integração 
EPI Permanente Nacional CNE 4. l) X       
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Execução 
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Em 
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Criação de Manuais de Guias / 
Timoneiros / Mestres / Chefes de 

Equipa / Arrais 
EN Secções Setembro Nacional 

Guias / Timoneiros / 
Mestres / Chefes de 

Equipa / Arrais 
3. b), 5. d)     X   

SNP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Criação de um Kit de Cursos de 
Guias / Timoneiros / Mestres / 
Chefes de Equipa / Arrais para 

utilização regional 

EN Secções Dezembro Nacional 
Guias / Timoneiros / 
Mestres / Chefes de 

Equipa / Arrais 
3. c), 5. d)     X   

Criação de um modelo de formação 
contínua para animadores 

ENRGAA Novembro Nacional Dirigentes 2. d)     X   

Criação de uma bolsa de recursos 
para apoio técnico aos animadores 

de unidade em termos de 
integração 

EPI Permanente Nacional Dirigentes 4. l)     X   

Curso Escritura e Escutismo em 
regime de b-learning (parceria com 

UCP) 
ENAd / AN a definir a definir Dirigentes 4.j), 6.d)     X   

Definição do modelo de animação 
pedagógica dos centros e campos 

escutistas segundo a respectiva 
tipologia 

EAPCCE Março Nacional 
Centros e Campos 

Escutistas 
4. f)     X   

Definição do Modelo Pedagógico 
do ACANAC 

ENPE Junho Nacional CNE 
1. c), 4.b), 

4.c) 
    X   

Definição do Modelo Pedagógico 
do Rover 

ENCC Junho Nacional CNE 
1. c), 4.b), 

4.c) 
X       

Definição dos conteúdos funcionais 
dos cargos e funções nos diversos 

níveis do CNE 
ENRGAA Novembro Nacional Dirigentes 2. i), 8. a)     X   

Desenvolver uma proposta de 
vivência para o Caminho de Fátima 

ENP / AN Maio Nacional CNE 6. c)     X   

 
 



 

50 > Relatório e Contas . 2009  
 

 
Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
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Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

 
SNP 

Desenvolvimento de Ferramentas 
Pedagógicas sobre o Beato Nuno 

de Santa Maria 
EBNSM / AN Permanente Nacional CNE 6. c) X       

Desenvolvimento de um Kit de 
Ferramentas para o Chefe de 

Unidade 

ENPE / EN 
Secções 

a definir a definir Chefes de Unidade 2. b), 8. e)     X   

Desenvolvimento e manutenção de 
um espaço de oração e 

celebração na Drave 
EGBNIV / AN Período Estival Drave 

Caminheiros / 
Companheiros 

6. c) X       

Dia D ENAd 30-31.Maio Guimarães Dirigentes 
2. a), 2. d), 
4. j), 6. a), 

6. c) 
X       

Disponibilização de material 
pedagógico em formato electrónico 

no âmbito do portal da CEL 
ENPE / SI Permanente Internacional CEL 7. i) X       

Divulgação e incentivo à 
participação no Cenáculo 

ENCC Permanente 
Regiões e 
Núcleos 

Caminheiros e 
Companheiros 

1. e) X       

Documento de Orientação para 
promoção da vida e da família 

EPPVF Maio Nacional CNE 6. e)     X   

Documento de Orientação sobre 
inclusão e interculturalidade 

EPII Maio Nacional CNE 5. a), 6. e)     X   

Documento de orientação sobre 
integração 

EPI Maio Nacional CNE 4. l)     X   

Dravim EGBNIV 
26-27 

Setembro 
Drave 

Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) X       

EDF ENA / ENFF 
24-25 

Outubro 
Mogadouro 

Directores de 
Formação 

2. f) X       

Elaboração de Destacáveis da Flor-
de-Lis destinados a Animadores 

EN Secções Mensal Nacional Dirigentes 
1. d), 2. a), 

4. a) 
X       
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Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

SNP 

Elaboração de propostas de 
formação para Guias / Mestres / 

Chefes de Equipa / Arrais em regime 
de e-learning 

ENPE / EN 
Secções 

Dezembro Nacional 
Guias / Mestres / 

Chefes de Equipa / 
Arrais 

3. b), 5. d)     X   

Elaboração de um manual de 
normas e segurança em actividades 

EPSA Dezembro Nacional CNE 4. k)   X   Postergado. 

Elaboração do Dossier de 
Certificação em termos de Formação 

ENFF Novembro Nacional CNE 2. g)     X   

Encontro Nacional dos Responsáveis 
Regionais das Secções 

EN Secções / 
EPRAP 

18-19.Abril S. Jacinto 
Responsáveis 

Regionais das Secções 
1. b), 2. a), 

2. d) 
X     Realizou-se a 20-21 Junho. 

Encontros com São Paulo EGBNIV 
14-15 Março 

Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) 
X       

16-17Maio X       

Encontros de Formação para 
Formadores / RAP 

ENPE / EN 
Secções / 
EPRAP / 
ENFF 

14-15.Fevereiro Lisboa 

Formadores 
1. b), 2. d), 

2.k) 

X     Além das acções programadas, realizaram-se 
mais três: uma em regime pós-laboral, nos 
Serviços centrais, entre Outubro e Novembro e 
as outras em Lisboa e Braga, a 12-
13.Dezembro. 

9-10.Maio 
Santa 

Margarida 
X     

4-5.Julho 
Peso da 
Régua 

X     

Encontros com Monitores da Fase 
Piloto / RAP 

ENPE / EN 
Secções / 

EPRAP 

14-15 
Fevereiro 

Lisboa 

Monitores RAP 1. b) 

X       

9-10.Maio 
Santa 

Margarida 
X       

26-Set Porto X       

Enforma ENA / ENFF 
24-25. 

Outubro 
Mogadouro Formadores 2. f) X       
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Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 
 
 

SNP  

Ephatta EGBNIV 28-3.Agosto Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) X       

Estabelecimento de uma base 
Scouts of the World em São Jacinto 

e na Drave 
ENCC Permanente 

São Jacinto 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f) 
 

 X  

Drave 
 

 X  

Estruturação do Curso PTR ENFA Dezembro Nacional CNE 2. j)   X   Postergado. 

Estruturação do Programa de 
Formação para a disseminação dos 

novos Projectos Educativos e do 
novo Sistema de Progresso / RAP 

ENPE / EN 
Secções / 
EPRAP / 
ENFA 

Outubro Nacional CNE 1.b), 2, d) X       

Gestão do Quadro Nacional de 
Formadores 

ENAd Permanente Nacional Formadores 2. k) X       

Inclusão em todas as equipas de 
pelo menos um jovem menor de 25 

anos 
Todas Permanente Nacional 

Caminheiros / 
Companheiros / 

Dirigentes 
1. a) X       

IndabaMar ENP 7-8.Fevereiro a definir 
Chefes de 

Agrupamento 
Marítimos 

2. a)   X   Cancelado por falta de quórum. 

Lançamento do Projecto 
Pedagógico do ACANAC 2011 

ENPE Novembro Nacional CNE 1. c)   X   
Postergado, dado o ACANAC ter sido 
reagendado para 2012. 

Lançamento do Rover 2010 ENCC Setembro Nacional CNE 1. c) X       

Lançar e dinamizar o Fundo Dr. 
Manuel Faria 

EPFMF Permanente Nacional CNE 2. a)     X   

Manuais definitivos para 
animadores (novos projectos 

educativos) 

ENPE / 
EPRAP 

Dezembro Nacional Geral 1. b)     X   
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Titular 
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Passos do 
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Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

SNP  

Manuais definitivos para elementos 
(novos projectos educativos)  

Dezembro Nacional Geral 1. b)     X   

MDEM ENFA a definir a definir 

Candidatos a 
Dirigentes Marítimos / 

Companheiros em 
Insígnia de Ligação 

2. j) X       

Momentos de formação e 
qualificação para as equipas 
projecto de âmbito nacional 

ENFAs a definir a definir Equipas Projecto 2. h) X       

Participação na estruturação do 
Projecto Mambré 

ENP / AN a definir a definir 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

6. e) X       

Participação no Fórum Europeu 
para o Programa Educativo e os 

Recursos Adultos 
ENP 18-22 Março a definir 

Animadores Nacionais 
e Regionais 

2. d), 2. j) X       

Participação no RoverWay 2009 EPRW09 20-28.Julho Islândia 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

4. d) X       

Participar activamente na 
dinamização no I Congresso do 

Voluntariado 
ENRGAA Março Lisboa Dirigentes / Exterior 7. c) X     

Acabou por ser cancelado, por falta de 
quórum. 

Peregrinação de Caminheiros a 
Roma 

ENCC / AN Semana Santa Roma 
Caminheiros / 
Companheiros 

6. a), 6. c)   X   Cancelado. 

Programas Vale, Cume, Montanha e 
Vale 

EGBNIV Permanente Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f) X       

Promoção de um quadro de 
parcerias e oferta aberta de 
formação ao nível regional 

ENAd Permanente Nacional Regiões 2. k) X       
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Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
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Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

 
SNP 

Promoção do Cenáculo junto das 
Regiões e Núcleos ainda não 

aderentes 
ENCC Permanente 

Regiões e 
Núcleos 

Responsáveis 
Regionais dos 
Caminheiros e 
Companheiros 

1. e) X       

Promoção e acompanhamento de 
Clãs Universitários, Clãs em 

Seminários e outras eventuais 
estruturas com propósitos análogos 

 
Permanente Nacional Caminheiros 4. i)     X   

Recrutamento de Voluntários de 
Apoio a Iniciativas Pedagógicas 

ENP Permanente Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

1. a) X       

Reformulação do modelo e 
processo de avaliação do 

desempenho dos formadores 
ENAd Abril Nacional Formadores 2. b)     X   

Retiros Espirituais para Caminheiros EGBNIV 
17-18.Outubro 

Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) 
X       

21-22.Novembro X       

Rever a proposta pedagógica das 
Insígnias de Competência e das 

Especialidades 

ENP / ENPE 
/ EN 

Secções / 
EPRAP 

Junho Nacional CNE 1. b)     X   

Rossio – Academia de Verão ENFAs 3-6.Setembro Cascais Dirigentes 2. j)   X   Por falta de quórum. 

São Paulo aos Quadrados ENCC / AN Junho Nacional CNE 6. c)     X   

Seminário sobre os Patronos do 
Escutismo (parceria com Região do 

Porto) 
ENP / AN 

28.Fevereiro-
1.Março 

Porto Dirigentes 
2. a), 2. d), 
4. b), 6.a), 

6. c) 
X       

Sicar SNP 
10-11.Janeiro Tocha Membros das equipas 

da SNP 
2. h) 

X       

20-21.Junho a definir   X   Cancelado. 
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Titular 
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Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

SNP 

Sol-a-Sol – Drave 2008 
EGBNIV 

10-16.Agosto Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f) X       

Talitha Kum 24-25.Outubro Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) X       

Via Paulina ENCC / AN 27-28.Junho Nacional 
Caminheiros / 
Companheiros 

6. c) X       

Visitas a Agrupamentos Piloto / RAP 

ENP / ENPE 
/ EN 

Secções / 
EPRAP 

Fevereiro / 
Março 

- Agrupamentos Piloto 1. b) 
X       

Maio / Junho X       

 

 



 

 

 

 

 

 

 3.1.4. 

 

 

 

 

 

O ano central do triénio era importante para a consolidação do trabalho lançado em 2008 na área 

Internacional. De acordo com os planos traçados, o trabalho a desenvolver teria duas ênfases de actuação 

principais: 

 

 a de concretizar trabalho estruturado e consequente em cada um dos 5 trilhos em que se 

organizou o trabalho na área Internacional 

 

 a de evidenciar o carácter único das experiência internacionais, o seu valor educativo e os Valores 

que nelas residem 

 

 

No que respeita à acção no interior da associação (Trilho Português), pretendia-se que grande parte 

das iniciativas a levar a efeito contribuísse para “qualificar a vivência Internacional dos membros do CNE dos 

diversos níveis”. Neste particular, o balanço é muito positivo em face da quantidade de iniciativas levadas a 

efeito: os vários Encontros de Preparação Internacional, a presença nos ACAREGs, o apoio à participação 

com qualidade em eventos internacionais, a plataforma electrónica e os recursos postos à disposição, o 

acompanhamento de projectos (e o apoio financeiro a alguns deles através do Fundo Sousa Dias), a 

realização do Mercado Internacional, o lançamento das actividades SCOUTS, etc. A definição do conceito 

de Actividade Escutista Internacional (AEI) deu também início à reflexão sobre os valores subjacentes à 

mesma. O aspecto que terá ficado aquém do esperado foi o da produção de materiais escritos já que não 

foi possível encontrar os recursos suficientes para a concretização do que estava planeado. 
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Em termos da acção externa existem vários factos dignos de nota: 

- no domínio ibérico, estreitaram-se as relações com o Movimiento Scout Católico, não apenas 

ao nível das Cimeiras Ibéricas (também com o envolvimento das Regiões) mas também pela 

concepção de projectos pedagógicos comuns (a implementar em 2010). Houve também um 

insucesso a registar com o adiamento do Travessia para 2010 

- no contexto lusófono, foram inúmeros os contactos com as várias associações, em particular as 

africanas. Merecem destaque o apoio ao reconhecimento à associação da Guiné-Bissau, o 

envio de 3 formadores em missão de apoio à Associação de Escuteiros de Cabo Verde, as 

participações no ACANAC de Angola, na Cimeira da Região Africana (no Quénia) e no Motirão 

no Brasil, bem como o lançamento dos programas “Escreve em português para o estrangeiro” 

e “Agrupamento-Irmão” 

- no espaço europeu, o CNE enviou participantes à generalidade dos eventos organizados 

pelas Regiões Europeias (do tipo institucional ou formativo). Por outro lado, Portugal foi 

também palco de 2 eventos europeus: o Fórum Europeu do Programa Educativo e Recursos 

Adultos e a reunião da Rede dos Representantes nas Plataformas Juvenis. Merece ainda 

destaque o numeroso contingente do CNE que participou no Roverway2009 realizado na 

Islândia 

- ao nível global, o arranque da preparação dos contingentes ao Moot 2010 e Jamboree 2011 

foi o facto de maior destaque. 

 

Facilmente se conclui que 2010 foi um ano pleno de actividade que atingiu o objectivo de explorar e 

consolidar a presença da dimensão internacional na associação e desta no palco internacional. Um estado 

a manter e desenvolver no último ano do mandato. 
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Em 
curso 

 
 

SI 

Trilho Lusófono 

Reactivação das iniciativas 
“Agrupamento-Irmão” e  “Formador-

Irmão” 
EqI/ENAd Permanente 

Portugal, 
Portal CNE e 
Portal CEL 

Todas as secções 7. i) x     

Experiencia Piloto entre Agrupamento do CNE e 
da UEB e entre um agrupamento do CNE e da 
AEA.  Três Formadores do CNE deslocaram-se 
até Cabo-Verde e estabeleceram um plano de 
acção local, os contactos posteriores têm sido 
escassos. 

Apoio ao processo de acreditação 
das associações escutistas da 

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 
EqI Permanente 

Portugal, 
Guiné-Bissau 
e S. Tomé e 

Príncipe 

-  7. i) l) 

    x 
reuniões efectuadas em Portugal, contactos com 
o Bureau Mundial; preparação de visita q 
ocorreu em 2010 

    x 
contacto por ocasião do ACANAC de Angola 
mas poucos desenvolvimentos posteriores, falta 
de resposta por parte da AESTP 

Contributo à dinamização do site da 
CEL 

EqI/ENL/EN
EM 

Permanente Portal da CEL Todas as secções 7. l)     x várias notícias foram sendo colocadas 

Apoio à organização de uma 
cimeira da CEL em Angola 

EqI/ENL/EN
EM 

4º trimestre 
2009 

/1ºtrimestre 
2010 

Portugal e 
Angola 

Dirigentes do nível 
nacional e regional 

3. d)   x   

Angola revelou pouco interesse em acolher; 
explorou-se a possibilidade de se realizar em 
Portugal se houvesse mecanismos de apoio 
externo - estes revelaram-se inexistentes 

Dinamização da iniciativa “Escreve 
em português para o estrangeiro” 

EqI Permanente 
MI, FL e 

Portal CNE e 
Portal da CEL 

I e II secções 7. l)     x 
lançada a iniciativa e feitos os primeiros 
"emparelhamentos"; continua a fazer-se o 
acompanhamento 

Apoio à participação de uma 
equipa de caminheiros no Motirão 

(UEB) e à organização de uma 
Conferência de Jovens da CEL 

EqI/ENCC Julho 
Portugal e 

Brasil 
IV secção 7. i) x     

O CNE esteve representado por uma SI-Adjunta 
e um membro da equipa organizadora do 
Rover2010. Contudo o Forum de Jovens da CEL 
não se concretizou, propondo-se a realização 
do mesmo durante o Moot2010 

Participação na Rede Norte-Sul EqI 
20-22 Mar Grécia Dirigentes envolvidos 

em actividades de 
Cooperação 

7. j) 
x     1 participante 

Outubro Holanda x     
2 participantes, de forma a preparar a reunião 
que decorreu em Março de 2010 no Porto 
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SI 

Participação no II Acanac da AEA EqI/ENP Setembro Angola III - Secção   x     

O CNE esteve representado por uma SI-Adjunta 
e uma equipa de 4 pioneiros e respectivo 
dirigente seleccionados num concurso 
promovido para o efeito. 

Participação na 2ª Cimeira Africana EqI Abril Quénia CNE       
O CNE esteve representado pelo SI (também 
em representação da região Europeia) e por 
uma SI-Adjunta   

Trilho Europeu 

Participação no Conselho Europeu 
da CICE 

EqI/AN Novembro a divulgar Dirigentes Delegados 7. e) f) x     
4 participantes, incluindo a dirigente Inês 
Miranda Santos, eleita para o Comité Europeu 
da CICE 

Co-organização do 6º Fórum 
Europeu do Programa Educativo e 

Recursos Adultos 

EqI/ENPE/E
NAd 

18-22 Março Lisboa 

Responsáveis nas 
áreas do Programa 
Educativo e Recursos 

Adultos 

3. d) x     

cerca de uma centena de participantes de toda 
a Europa estiveram em Óbidos para participar 
neste evento que foi considerado um grande 
sucesso 

Participação na 7ª reunião Euro-
Árabe 

EqI 6-10 Maio Suécia Nível Nacional 7. j)   x     

Participação na Rede do 
Crescimento europeia 

EqI/EEstr 
Maio, 

Novembro 
a divulgar 

Dirigentes do nível 
nacional ou regional 

3. d) x     1 participante 

RoverWay 2009 – 
acompanhamento ao Contingente 

Português 
EqI/ENCC 20 - 28 Julho Islândia 

Caminheiros e 
Companheiros 

4. d) x     

o contingente do CNE foi composto por 180 
caminheiros e dirigentes que deram um 
excelente testemunho do Caminheirismo na 
associação 

Participação na Scout Academy 

EqI 

14 a 20 
Setembro 

a divulgar 
Membros das Equipas 
Nacional e Regionais 

3. d) x     5 participantes 

Fórum Europeu de Comissários 
Internacionais 

13-15 
Novembro 

Malta 
Comissário 

Internacional 
7. f) j) x     2 participantes 
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SI 

Participação na reunião da rede 
europeia de Chefes Nacionais das 
associações escutistas e guidistas 

EqI/CN 
27-29 

Novembro 
a divulgar 

Titulares da Junta 
Central 

7. j)   x   não realizada 

Participação na reunião do Grupo 
de Lisboa 

EqI Outubro a divulgar 
Titulares da Junta 

Central 
7. j)   X   A reunião foi adiada para Janeiro de 2010 

Apoiar a actuação do membro do 
CNE no Comité CICE-EM  

Permanente Vários 
Dirigente do CNE no 

Comité CICE-EM 
7. f) x     

no termo do mandato do dirigente Pedro 
Duarte Silva foi possível eleger a dirigente Inês 
Miranda Santos 

Trilho Ibérico 

Conclusão e edição do Directório 
Ibérico de Centros e Parques 

Escutistas 
EqI/DNCE 

Até final de 
Abril 

Lisboa 
Associações Escutistas 

portuguesas e 
espanholas 

5. e), 7. k)     x 

dada a dificuldade em sistematizar a 
informação do lado espanhol, foi decidido 
divulgar os centros do CNE e ir passando a 
informação que vá chegando dos centros das 
associações espanholas 

Cimeira ibérica 

EqI 

4º trimestre Portugal 
Níveis nacional e 

regionais (Regiões de 
fronteira) 

3. d), 7. k) x     

Realizaram-se 2 Cimeiras Ibéricas: 1 restrita 
realizada em Junho em Madrid que contou com 
a participação do CN, do AN, do SNP e de 1  SI-
Adj e outra Cimeira Alargada organizada pelo 
CNE, em Novembro, que contou com a 
participação de cerca de 40 participantes das 2 
associações. 

  

Cimeira da Macronésia (Açores, 
Cabo Verde, Canárias e Madeira) 

A definir A definir 

Regiões dos Açores e 
Madeira e EI (CNE) 
Scouts de Canárias 

(MSC), Associação de 
Escuteiros de Cabo 

Verde 

7. k) X     
Decorreu em Maio, em Fátima, de onde resultou 
um projecto a realizar no âmbito da 
Macronésia.  
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SI 
 

Travessia Ibérica (CNE + MSC) EqI/ENAd 1-4 Maio Espanha 
Chefes de Unidade 
 (-35 anos) do CNE e 

MSC/Espanha 
7. k)   x   

não realizado por insuficiente número de 
inscrições 

Trilho Global 
Lançamento do projecto 
Jamboree2011 - Suécia 

EqI/ENPE Setembro Nacional Unidades III secção 4. d) x     
Chefia de Contingente nomeada e primeiras 
acções de divulgação e promoção 

Lançamento do projecto Moot2010 - 
Quénia  

Maio Nacional 
Caminheiros e 
Companheiros 

4. d) x     
Chefia de Contingente nomeada e primeiros 
desenvolvimentos 

Participação no Seminário 
 “Scouts of the World” 

EqI/ENCC Maio Nacional ENCC 7. j) x     5 participantes 

Tradução de 3 recursos da WOSM 
ou outras associações 

DNPCS Permanente Lisboa Animadores 4. p)         

Manutenção da página em inglês 
do portal do CNE 

DNPCS Permanente Portal CNE Visitantes estrangeiros 9. c)     x efectuada a tradução do material 

Trilho Português 

Conselho Consultivo Internacional EqI 20-Set a definir Membros do CCI 3. e), 7. f)   x   não realizado por falta de inscrições 

Encontros de Preparação 
Internacional (EPI) – revisão e 

realização 

EqI/Equipa 
Formação 

EPI 

28-Mar 

a definir 
Caminheiros, 

Companheiros, CILs e 
Dirigentes 

2. l) 

x     
foram realizados  4 EPIs (Coimbra, Setubal, 
Guarda e Braga) com um total de 101 formandos 

06-Jun x     

24-Out x     

Projectos Scouts Criando um Mundo 
Melhor 

EqI/Equipa 
Formação 

EPI 
Permanente - Todas as secções 2. l) x   

 
4 projectos e 139 elementos envolvidos 

Actualização dos conteúdos sobre a 
Dimensão Internacional nos cursos de 

formação de base 
EqI/ENAd 2º trimestre Lisboa 

Formandos dos cursos 
de formação de 

dirigentes 
2. c)     x acompanhamento do processo RSF 

Interlocutores Internacionais (II) – 
reunião e manutenção da Rede 

EqI 03-Mai Aveiro 
Interlocutores 
Internacionais 

3. e) x     
Realizado em Aveiro com a presença de 12 
interlocutores internacionais 
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SI 

Produção do “Kit de actividades 
internacionais” (informações para 
quem sai e para quem acolhe). 

EqI/ENP 

2º trimestre Lisboa Toda a Associação 
4. a) n), 5. 

c) 
    x   

Produção de um “Kit de 
representação internacional” 

3º trimestre Lisboa 
Representantes do 

CNE em eventos 
internacionais 

7. j)     x   

Elaboração das “Linhas orientadoras 
de organização e preparação de 

um contingente internacional” 
1º trimestre Lisboa Toda a Associação 4. c) d) x     Em colaboração com a SNP 

Produção de 5 materiais 
pedagógicos e informativos sobre a 

Dimensão Internacional 

EqI 
 

Permanente Lisboa Toda a Associação 4. n)     x Construção dos i_doc, stand internacional 

Mercado Internacional 2009 
21/22 

Novembro 
a definir IV secção e dirigentes 4. b) o) x     

realizado em Santarém com a presença de 
cerca de 100 participantes 

Produção do “Kit de actividades 
internacionais” (informações para 
quem sai e para quem acolhe). 

2º trimestre Lisboa Toda a Associação 
4. a) n), 5. 

c) 
    x   

Divulgação da Dimensão 
Internacional em acampamentos 

regionais e de núcleo. 

Nas datas dos 
Acaregs e 
Acanucs 

Nacional JJRR e JJNN 4. o), 5. g) x     
a SI esteve a promover a dimensão 
internacional nos ACAREGs de: Coimbra, Aveiro, 
Guarda… 

Criação de um Centro de Recursos 
Internacionais no portal do CNE 

(documentos, exemplos, 
apresentações…) 

Permanente Lisboa Toda a Associação 5. c), 9. h) x     
criado através da comunidade Ning; muitos 
materiais ficaram também disponíveis no site do 
CNE 

Produção um Caderno de 
Actividades sobre Educação 

Intercultural 
2º semestre Lisboa Toda a Associação 5. c)   x     

Definição de orientações para 
atracção e acolhimento de utentes 
estrangeiros nos centros escutistas 

EqI/DNCE 2º trimestre Lisboa Centros Escutistas 2. m), 5. e)     x   
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SI 

Promoção externa dos centros e 
parques escutistas do CNE 

EqI/DNCE Permanente 
Outros 
países 

Associações escutistas 
estrangeiras 

2. m) x     
feito nos diversos eventos em que o CNE se fez 
representar 

Voluntariado internacional – 
estabelecimento de 2 parcerias 

institucionais e motivação interna à 
participação 

EqI/ENP 
Setembro-
Outubro 

Lisboa Toda a Associação 5. b), 5. f)     x   

Divulgação regular de 
oportunidades e testemunhos de 

experiências internacionais externas 
ao Escutismo 

EqI 
Permanente Lisboa Toda a Associação 5. g)     x através da Ning e da publicação na Flôr de Lis 

Edição de uma Newsletter Trimestral Nacional Subscritores 4. o) x     Passaporte - a newsletter mensal da SI 

Fundo Francisco Sousa Dias – apoio 
a projectos 

EqI/SNG 4º trimestre Nacional Agrupamentos 8. h) x     
feita a atribuição do 1º pacote de apoio (6 
projectos) relativo a 2009 e lançado o 
procedimento para 2010 

Estratégia 
Acompanhamento e apoio às 
dinâmicas regionais “CNE: que 

futuro?” 
EEstr 

Janeiro a 
Setembro 

Nacional Regiões 7. a) x     regiões de Évora e Bragança 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 3.1.5. 

 

 

 

 

 

 

Como se perspectivava no Plano; o ano de 2009 foi de facto o ano da consolidação de uma 

renovação e reestruturação iniciada com este triénio e que levou à concretização das iniciativas previstas, 

bem como outras que por força de algumas circunstâncias próprias do começo do mandato e de alguns 

imprevistos e surpresas, que sucederam no caminho, não conseguimos levar a efeito em 2008. 

 

Do trabalho realizado, vale a pena destacar por Departamentos, algumas iniciativas que com muito 

esforço e entreajuda de todos os componentes e também com a colaboração das Regiões envolvidas, 

tiveram êxito assinalável: 

 

Departamento Nacional de Radioescutismo: 

 

- O Field Day, que decorreu em Abril, congregou em simultâneo 5 Regiões que através da Rádio, 

trocaram experiências e trabalharam com as unidades esta técnica. Foi também um momento 

importante para os Radioamadores Escuteiros, testarem os seus equipamentos com vista ao Jota 

 

- Em Julho, em Fátima, juntamos 22 participantes; entre Delegados e outros interessados nas Jornadas 

Nacionais de Radioescutismo. Este foi um acontecimento muito importante para o futuro do 

radioescutismo, não só pelo número considerável de presentes, mas sobretudo pelos assuntos 

tratados, tendo em vista uma nova abordagem desta técnica junto dos nossos jovens. 

 

- O Jota/Joti, cuja Estação Nacional, a JR de Braga organizou de forma exemplar, constituiu um 

acontecimento de grande significado, pelo registo de muitas participações e também pelas 

actividades que se desenrolaram paralelamente ao evento. 

Digno de registo foi também as mais de 70 estações nacionais que estiveram no ar. 
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Departamento Nacional de Protecção Civil e Segurança 

 

- Em Fevereiro/Março, 6 Delegados de outras tantas Regiões, estiveram presentes nas instalações 

dos Serviços Centrais, para mais um Encontro Nacional da Protecção Civil e Segurança, onde os 

participantes tiveram ocasião de serem informados sobre as directrizes previstas pelo DNPCS, como 

também partilhar das suas próprias experiências. 

 

- De 1 a 8 de Março decorreu a Semana Nacional de Protecção Civil e Segurança. Durante este 

período houve oportunidade de sensibilizar a Associação para a problemática da segurança nas 

nossas actividades em campo. Foi também tempo nesta semana para ser lançado a Mascote da 

PCS, que vai servir para a chamada de atenção de todos para o problema da prevenção, como 

factor essencial na minimização do risco. Ainda nesta altura, foram realizados em Coz-Alcobaça os 

Primeiros Jogos de PCS, nos quais 5 Agrupamentos da Região de Leiria experimentaram a 

sensação de várias simulações de acidentes e assistiram à intervenção em simulacro de algumas 

forças de segurança no âmbito da ANPC.   

 

- Em Maio, Junho e Outubro, o DNPCS, foi solicitado pela ANPC e pela GNR, a prestar serviço de 

auxilio e apoio nas peregrinações em Fátima, tendo o CNE, recebido do Comando Distrital da 

GNR, rasgados elogios e congratulações pela sua prestação  

 

- Conforme previsto, foi lançado em conjunto com o DNCE, o Manual de Fichas de Segurança em 

Actividades de Segurança e com ele trimestralmente 3 fichas temáticas. (Fogos Florestais, Cozinhas 

em Campo e Raids/Hikes) Este manual vem preencher uma lacuna sentida no CNE no que respeita 

a literatura e documentação básica sobre esta temática. 

 

 

Departamento Nacional de Actividades 

 

- Em Novembro no CNR, o DNA na linha iniciada para a animação temática dos Conselhos Nacionais, 

abordou e lançou o Ano de S. Nuno, com uma dinâmica muito criativa e inovadora que a todos 

agradou. 

 

- Apoiando a SNP, que coordenou a actividade o DNA colaborou na animação do Dia D em 

Guimarães, com a implementação de dinâmicas muito atractivas. 
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Departamento Nacional de Centros Escutistas 

 

- Deve-se salientar o esforço e dedicação na renovação e actualização do site dos Centros Escutistas. 

Neste momento todos os associados têm no portal do CNE um espaço onde podem consultar com 

rapidez e eficiência todos os 33 Centros Escutistas Nacionais, bem como a oferta actualizada e 

características que cada um deles tem à disposição dos nossos Agrupamentos e Unidades em 

particular e de toda  a Associação no geral. 

 

- Ainda dentro da ideia de promoção dos Centros Escutistas, continuamos a sua publicação mensal na 

contracapa da Flor de Lis, dentro de uma politica de divulgação por todo o CNE. Neste aspecto 

convém salientar a colaboração de todos os CE,s envolvidos, assim como das respectivas Juntas 

Regionais. 

 

- Em conjunto com o DNPCS, visitou-se em 2009, conforme previsto no Plano Trienal, os CE,s de Arrábida. 

Vila Marim, Drave, Serpins e o CNAE de Idanha. 

Estas visitas tinham como objectivo principal a definição de planos de segurança para os respectivos 

campos e esta ideia vai naturalmente continuar em 2010, para outros CE,s. 

 

- Uma das grandes iniciativas e obras deste Departamento, foi sem dúvida o lançamento para toda a 

Associação do Manual de Bolso dos CE,s. Tratou-se de uma publicação, que à muito tempo o CNE 

necessitava, pois na generalidade poucos associados tinham conhecimento do enorme património 

que a Associação tem, em termos de espaços únicos para acampar e realizar formação a vários 

níveis. 

Actualmente com os meios de informação que foram editados, qualquer Escuteiro, Agrupamento ou 

Unidade, pode facilmente e com rapidez tomar conhecimento e contactar um dos 33 CE’s espalhados 

pelo Pais, onde deseje eventualmente acampar ou fazer actividades.       

  

                                                                                                                      

 Vale a pena a título informativo, referir que para 2010, temos outros desafios também exigentes, mas 

também por isso mesmo aliciantes, para além das habituais iniciativas, entre outras, destaque-se: O apoio do 

DNPCS ao Rover; a continuação da publicação das fichas temáticas de segurança; a publicação de fichas 

técnicas sobre radioescutismo, o Encontro Nacional de Centros Escutistas, a elaboração de uma proposta a 

Conselho Nacional para aprovação das linhas orientadoras para a criação de Campos e Centros Escutistas e 

ultimar o documento sobre os modelos globais de organização de actividades. 
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O Ano de 2009, foi de facto um ano de muito trabalho e dedicação, por vezes em condições muito 

difíceis e duras, dados os poucos recursos humanos que a SNPD dispõe. Mesmo assim o ano resultou na 

apresentação e concretização de algumas iniciativas que vão perdurar e marcar o CNE no futuro. 

Temos consciência que com pragmatismo, boas práticas e delegação de responsabilidades nos 

Departamentos, não estando amarrado a regras e procedimentos demasiado burocráticos e hierárquicos, foi 

possível alcançar resultados visíveis, que de outra forma, dado a dispersão física e territorial dos vários 

membros da SNPD, não era humanamente possível. 

 

Neste sentido, estamos pois em condições de em 2010, fazer o último ano de mandato com a 

motivação necessária para realizar e levar a efeito as iniciativas e actividades que restam, de forma a que no 

final fique a agradável e confortante sensação de dever cumprido e sobretudo a consciência que demos 

tudo pelo CNE.      
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S N 

Em 
curso 

 
 

SNPD 

Encontro Nacional de Delegados 
da DPCS 

DNPCS 

28/Fev e 
1/Março 

Lisboa-SC 
Estruturas Regionais  

2 a) 
x      6 Regiões representadas 

e de Núcleo de PCS x       

Operação “Fátima” 

12 e 13 de Maio Fátima Comunidade 7 c) x     Auxilio e apoio aos peregrinos 

10 de Junho Fátima Comunidade 7 c) x     Auxilio e apoio aos peregrinos 

12 e 13 de 
Outubro 

Fátima Comunidade 7 c) x     Auxilio e apoio aos peregrinos 

PROCIV Março Nacional Comunidade 7 c) x     Acções no âmbito da ANPC, que coordenou 

Semana Nacional de PCS do CNE 1 a 8 de Março Nacional Toda a Associação 4 k) 
x     Lançamento da Mascote da PCS e 

x     Os CE,s efectuam esta monitorização 

DFCI 
1 de Maio a 15 
de Outubro 

Nacional Comunidade 7 c) x     Acções no âmbito da ANPC, que coordenou 

Apoio às Regiões Todo o ano Nacional 
Estruturas Regionais 

de PCS 
7 c)  2 a) x     Para as Regiões que o solicitaram 

Visita a “Campos Escutistas”  
 

DNCE / 
DCPS 

Todo o ano Nacional Toda a Associação 7 c)  2a) x 
  
  

  
  

Visita a Arrábida, Drave, Vila Marim, Serpins e 
CNAE As visitas irão prosseguir em 2010 a 
outros CE,s 

Desenvolver fichas de animação 
para elaboração de planos de 

segurança para: 
a) acampamentos 
b) acantonamentos 

c) raids/hikes 

Permanente - Dirigentes 
5 d)   7 c)   

8 d) 
x     

Foram publicadas 3 fichas temáticas na FL e 
on-line 
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Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

SNPD 

Desenvolver fichas de animação 
para as actividades com contactos 
de emergência e conteúdo das 

malas de primeiros socorros 

  Permanente - Dirigentes 4 a)     x 
Em fase de recolha dados, projecto a concluir 
em 2010 

Instituir um sistema de monitorização 
anual das visitas por escuteiros 

internacionais 
DNCE 

1º trimestre - Centros Escutistas   x     Os CE,s efectuam esta monitorização 

Encontro Anual de Directores de 
Centros/Campos Escutista 

8 de 
Novembro 

Serpins 
Directores e equipas 

 dos Centros 
3 a) 

  
  

x 
  

  
  

Falta de Inscrições 
  

Dinamização de rede de 
delegados regionais 

DNCE, 
DNPCS, DNR, 

DNA 
Permanente Nacional Estruturas Regionais 3 a) x     Continuar em 2010 para as Regiões em falta 

Definição de plano de segurança 
para os Centros/Campos a cargo 

da JC (Idanha-a-Nova, Drave) 
DNCE 1º semestre Nacional CNAE Idanha-a-Nova 4 f)     x 

Depois de visitados estes CE,s, os planos 
ficarão para 2010 

Colaboração com as estruturas 
locais para definição de planos de 
segurança para os Centros/Campos 

Escutistas 

DNCE 2º semestre Nacional 
Associação e 
Comunidade 

4 f)  k)     x Realizado para os CE,s visitados 

Promover a divulgação dos centros 
Escutistas 

DNCE 

Permanente -- Toda a Associação 8 f)  x     
Divulgado na FL e actualização dos dados no 
site 

Promover a divulgação dos centros 
escutistas em documento tipo livro 

de bolso 
1º semestre -- Toda a Associação 8 f) x     

Publicado folheto com os dados relativos a 
todos os CE,s 

Desenvolver "manual" com 
directrizes sobre requisitos dos 

campos escutistas e sua 
"classificação" 

1º semestre -- Centros Escutistas 8 f)     x 
 

Lançamento e promoção da 
candidatura á estação nacional do 

JOTA 
DNR Abril / Maio -- Regiões 4.b)   x     

Apenas recebida a candidatura da JR de 
Braga 



 

70 > Relatório e Contas . 2009  
 

 
Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

SNPD 
 

Divulgação do local da Estação 
Nacional / Promoção e Lançamento 

DNR 

Maio … Toda a Associação 4.b)  7.c) x     Atribuição da organização à JR de Braga 

Jota/Joti 2009 17 e 18 Outubro Nacional Toda a Associação 4.b)  7.c) x     70 estações participantes 

Field Day 18 de Abril Nacional Toda a Associação 4.b)  7.c) x     5 Regiões aderentes 

Jornadas Radioescutismo  4 e 5/Julho Fátima 
Estruturas Regionais 

de DR e 
representantes 

2 a)  7 c) x     22 Participantes de várias Regiões 

Contactos com entidades ligadas 
às Comunicações (Anacom, REP, 

ARVM, ...) 
Permanente -- Comunidade 7.c) x     As normais no âmbito das parcerias existentes 

Elaboração fichas técnicas e de 
informação específica ao 

Radioescutismo 
Permanente -- Dirigentes e unidades 4.a)   9 i)     x 

Fase de recolha de material, conclusão em 
2010 

Dar oportunidade a novas pessoas 
e pessoas jovens para que tragam 

novas ideias e dinâmicas aos 
projectos a desenvolver; 

DNA 

Permanente -- 
Caminheiros 

1.a)   4.b) 
x     

Integração de 2 jovens na estrutura do 
Departamento 

/CIL’s e jovens 
dirigentes 

x       

Valorizar o método de projecto 
como ferramenta de criação de 

actividades em que os jovens têm 
particular relevo 

Permanente -- Equipas de Projecto 4.a)  c) x       

Utilizar as formas de divulgação 
mais apropriadas (internet, flor de 

lis, blogs,… pacotões,…) para 
indagar as opiniões dos rapazes e 
raparigas para assuntos que lhes 

dizem directamente respeito 

DNA Permanente -- 

Caminheiros 

4.a)  b) 

  
 

x 
 

/CIL’s e jovens 
dirigentes 

  
 

x   
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Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 
 

 
 

SNPD 

Constituir equipas de Projecto das 
actividades segundo um modelo de 

funcionamento paralelo ao do 
sistema de patrulhas 

DNA e Guia 
de Equipa 
do Projecto 

Março -- Equipas de Projecto 4.a)  c)   x   Transferido para 2010 

Fazer um acompanhamento próximo 
das equipas de Projecto no 

Desenvolvimento e preparação das 
suas actividades maximizando o 

apoio humano e material possível 

DNA Maio a Dez. -- 

Caminheiros 

4.a)  c) 

  
 

x  Nas acções realizadas 

/CIL’s e jovens 
dirigentes 

  
 

x  Nas acções realizadas 

Constituir equipas de trabalho 
pluridisciplinares intra e 

intergeracionais de forma a que 
cada um não se situa isolado nas 

responsabilidades assumidas 

DNA e Guia 
de Equipa 
do Projecto 

Março -- Equipas de Projecto 4.a)  c)   
 

 x  Nas acções realizadas 

O motivar os dirigentes a uma 
participação baseada na partilha 
de experiências e enriquecimento 

mútuo 
DNA + Eq. 
Proj. Dia D 

Permanente -- Dirigentes 2.d)  4.b) x     Em colaboração com a SNP, que coordenou 

Criar dinâmicas participativas que 
privilegiem uma formação informal 

Até dia D a definir Participantes no Dia D 2.d)  4.b) x     Em colaboração com a SNP, que coordenou 

Criar condições e facilitar a 
participação dos dirigentes no 

mesmo 
Até dia D a definir Participantes no Dia D 2.d) x     Em colaboração com a SNP, que coordenou 

Desenvolvimento de modelos 
globais de organização de 

actividades 
DNA Permanente - Estruturas Regionais 

5.d)  7.c)  
8.d) 

    x 
Após constituída a equipa o trabalho 
prossegue 

Apoiar iniciativas de nível regional 
no domínio do desenvolvimento de 

modelos globais de actividades 
DNA Permanente - Estruturas Regionais 8.d)     x Acção relacionada com o item anterior 
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SNPD 

Renovar e actualizar o espaço web 
da SNPD e seus departamentos 

SNPD 

Permanente web Associação 4.a)  9.i) x       

Disponibilizar e actualizar 
permanente informação específica 
relativa às temáticas específicas de 

formação dos Departamentos 

Permanente web Associação 4.a)  9. c)  i) x     No site, notici@s e em suporte de papel 
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 3.1.6. 

 

 

 

 

 

3.1.6.1. Introdução 
 

Como já referido no Relatório de 2008, foi objectivo desta Secretaria o aprofundar dos procedimentos 

que conduzem a uma racionalização e simplificação da vida administrativa do momento e a uma 

optimização da utilização dos recursos financeiros que suportam a actividade central do CNE, a sua acção 

educativa. 

O CNE é um movimento educativo por definição não lucrativo, deve assim orientar a sua vida financeira e a 

sua gestão de forma prudente assegurando os meios para a sua acção, não sendo seu objectivo a 

acumulação de recursos financeiros mas sim a sua utilização na viabilização do seu programa e dos seus 

objectivos comuns. 

 
 

3.1.6.2. Recursos Humanos 

 

Não se registaram alterações no quadro de funcionários quer dos Serviços Centrais, quer do DMF. As 

actualizações salariais de 2,9% foram realizadas em linha com o ocorrido na Função Pública. 

Ao abrigo de um protocolo com o Instituto de Emprego e de Formação Profissional recebemos para a 

realização de estágio nos nossos Serviços três jovens licenciados que foram alocados ao apoio das áreas 

Pedagógica, Internacional e Flor de Lis. 

 
 
 

3.1.6.3. Resultados dos Censos 2009 
 
De registar uma redução global do efectivo de 1,2%. No Censo 2008 o total do efectivo era de 69608, e 

em 2009 diminui para 68778. 
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CENSOS 2009 

 
Região Lobitos Exploradores Pioneiros Caminheiros Dirigentes Total 

Açores 941 1077 738 447 892 4095 

Algarve 558 657 350 131 318 2014 

Aveiro 771 844 606 323 543 3087 

Beja 150 176 76 40 112 554 

Braga 3314 3989 3146 2128 2747 15324 

Bragança 110 136 88 68 128 530 

Coimbra 1071 1208 770 477 700 4226 

Évora 378 375 278 107 253 1391 

Guarda 348 331 198 128 225 1230 

Lamego 140 183 123 93 113 652 

Leiria 536 686 515 280 468 2485 

Lisboa 2848 3148 2140 1109 1991 11236 

Madeira 256 263 212 72 152 955 

PCB 304 283 206 128 228 1149 

Porto 2000 2278 1515 890 1671 8354 

Santarém 539 626 431 219 460 2275 

Setúbal 1058 1103 804 346 617 3928 

Viana do Castelo 401 454 342 197 390 1784 

Vila Real 332 332 249 156 204 1273 

Viseu 513 491 357 227 384 1972 

Macau 35 22 18 0 15 90 

Genebra 25 44 22 5 29 125 

Serviços centrais - - - - 49 49 
TOTAIS 16628 18706 13184 7571 12689 68778 

 
 

A percentagem de entrega dos censos através do SIIE, cresceu 83% em valor absoluto. De um total 

de 1054 agrupamentos em 2008 foram entregues 570 (55%) através do SIIE, e, em 2009, 683 

agrupamentos (66%) utilizaram a entrega do censo electrónico. 

 

 

3.1.6.4. Sede Nacional 
 

Conforme previsto, a transferência dos Serviços Centrais para a Sede Nacional na Rua D. Luis I, 

realizou-se em Julho de 2009. 

A transferência dos Serviços foi realizada de uma forma rápida e eficaz com um impacto nulo nas 

actividades diárias dos Serviços. 

O programa de execução das obras cumpriu os objectivos e o CNE dispõe de agora de um espaço 

físico para a sua Sede Nacional que é adequado à sua acção e o dignifica perante a Sociedade Civil. 
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3.1.6.5. Centro Nacional Escutista de Fátima 
     Casa do Escuteiro de Fátima 

A materialização deste projecto dada a sua dimensão, impacto no futuro do CNE, e encargos 

financeiros da sua execução, tem necessariamente que percorrer várias etapas quer no interior do CNE quer 

junto de terceiros. 

Em 2009 o processo de identificação do espaço físico da Casa do Escuteiro deu mais alguns passos. 

Foi considerado um novo espaço para aquisição e adaptação, a Casa dos Missionários da Boa 

Nova, e foram realizados os contactos preliminares. 

Já se obteve, também em 2009, junto da Câmara Municipal de Ourém, após a apresentação de um 

estudo de viabilidade arquitectónicas e o parecer positivo para as instalações inicialmente consideradas, na 

Moita Redonda. 

Em 2009 temos dois espaços identificados e iniciámos o processo de recolha de informação 

(arquitectura financeira, viabilidade, etc.) que permita uma opção bem fundamentada no futuro. 

 

 

3.1.6.6. Campanhas 
 

A Campanha do Calendário 2010 teve um inicio tardio motivado por factores completamente fora do 

nosso controlo. 

O preço unitário aconselhado de venda ao público foi reduzido para 1,50 euros de acordo com as 

sugestões de algumas Regiões.  

Foram vendidos 300 000 calendários e esta Campanha continua a desempenhar um papel 

importante no processo de angariação de fundos do CNE. 

A Campanha do Calendário decorre há cerca de 35 anos, já tudo foi discutido e avaliado, é uma 

acção que se devia manter simples e concentrada no tempo da sua execução nos Agrupamentos, devia ser 

por todos os motivos Nacional e não local, devia ser a grande actividade de angariação de fundos e de 

divulgação da acção do CNE, o que esta Campanha nunca poderá ser é ser um peditório. 

Em 2009 foi ensaiada uma nova acção de dinamização e estimulo da Campanha ao nível dos 

Agrupamentos o “Top Calendário”, a adesão foi significativa e foram atribuidos prémios num total de 5 500 

euros, aos 10 Agrupamentos que mais venderam calendários, e esta acção será alargada e desenvolvida 

na Campanha 2010. 

A Campanha do Moche foi em 2009 um sucesso que se traduz em mais de 120 000 euros a distribuir 

no futuro pelas Juntas e estruturas locais do CNE, para além dos benefícios que proporciona individualmente 

a todos os aderentes. 

A Campanha Office Box por motivos administrativos e de logística foi cancelada. 
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3.1.6.7. DMF 
 

O Conselho Geral e o Conselho de Gestão do DMF reuniram de acordo com o previsto. 

Foi realizado um concurso público para os contratos de fardamento dos principais artigos do uniforme 

para os anos de 2009 e 2010, já de acordo com as especificações técnicas e de qualidade definidas em 

colaboração com o “CITEVE”, única organização homologada para processos de qualidade na área do 

têxtil em Portugal. 

A qualidade do serviço do DMF, que se traduziu no despacho atempado de encomendas e na 

redução dos incidentes dos produtos esgotados, foi uma realidade em 2009. 

O processo da Integração Informática dos DMFs no referente à gestão de vendas, stocks e 

encomendas, desenvolveu-se mais lentamente que o previsto. 

A especificidade das operações dos DMFs central e locais no referente à cedência de produtos e à 

variabilidade do seu regime de horários e colaboradores tem causado algumas dificuldades a este 

projecto. 

Dos 30 DMFs existentes, 10 receberam o equipamento e formação em 2009. Este processo terá o seu 

desenvolvimento mais significativo em 2010. 

A evolução das vendas e dos resultados ultrapassaram o previsto e os comentários e resultados 

constam da análise da situação económica e financeira. 

 

3.1.6.8. Revisão do Uniforme 
 

Por decisão do Conselho Nacional foi iniciado um processo de revisão do uniforme. 

Realizou-se uma reunião com as Juntas Regionais para definição do enquadramento geral e 

características das peças do uniforme a considerar no processo de Revisão. 

Foi realizada uma reunião com o Departamento de Design de Moda do “CITEVE” onde foi 

apresentado o programa da Revisão resultante da reunião referida anteriormente. 

O projecto e sugestões entregues pelo “CITEVE” mereceu consideração mas também se decidiu 

alargar o processo de auscultação de opiniões do CNE. 

Assim em 2010 será realizado um inquérito alargado a toda a Associação e este processo continuará 

o seu desenvolvimento. 
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3.1.6.9. Servescut 
 

Em 2009 e no seguimento da aprovação em Conselho Nacional, foi constituída a nova entidade 

fiscal, propriedade do CNE, com a designação de Servescut. 

Foram realizados todos os passos legais, fiscais e formais para a constituição da sociedade que 

iniciou a sua actividade em Julho de 2009. 

Foram nomeados pela Junta Central como gerentes da sociedade em representação do sócio único, 

o CNE, o Chefe Nacional e o Secretário Nacional para a Gestão. 

As contas e o relatório de gestão da Servescut vão anexas a este documento. 

 

 

3.1.6.10. Fundo Canto de Patrulha 
 

A gestão deste Fundo é da responsabilidade desta Secretaria. 

É nossa opinião que a adesão, o tipo de projectos apresentados e a demonstração das obras 

realizadas confirma que este Fundo é uma forma real de colocar recursos financeiros ao serviço do Escutismo 

vivido nas Unidades. 

O Fundo Canto Patrulha 2009 distribuiu 9 732 euros por 15 projectos apresentados pelos 

Agrupamentos. 
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Secretaria / 

Titular 
Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano Trienal 

Execução 

Observ. 
S N 

Em 
curso 

 

SNG 

Estabelecer Protocolos SNG - - CNE 7.h 
  

x   

Recrutar Benévolos para a Área 
Financeira 

SNG Janeiro - CNE 9.h 
  

x   

Censos 2010 DNSAF - - JR/JN/AGRUPS 9.b x 
  

  

Integração Informática DMF DNSAF 1º trimestre - JR/JN 9.g 
  

x   
Centro Fátima  
– Definição Projecto/Local 

ASNG Maio Fátima - 9.c 
  

x   

Constituir CNE/Serviços SNG Junho - - 9.f x 
  

  
Reuniões periódicas DMF – Conselho 
de Gestão 

SNG Periódico - - 9.g x 
  

  

DMF – Controlo de Qualidade SNG Trimestral - - 9.g x 
  

  

Comissão Revisão Uniforme SNG - - - - 
  

x   

Relocalização dos Serviços Centrais  SNG Abril - - - x 
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4.1. - Exercício de 2009 

 

Análise da Situação Económica e Financeira ao nível Nacional 

 

I – Os Serviços de Contabilidade 

 

Os serviços de contabilidade mantêm-se centralizados na Junta, continuando a ser relevados 

autonomamente os movimentos contabilísticos da Junta Central – (Serviços Centrais), do Depósito de Material 

e Fardamento Nacional (DMFN); e da Base Nacional da IV Secção (DRAVE). 

Também se elabora e relevam as contas da Servescut – Serviços ao Escutismo Unipessoal, Lda  empresa 

comercial, propriedade do CNE. 

Esta análise circunscreve-se à Junta Central, DMFN e DRAVE apresentando-se os Balanços e 

Demonstrações de Resultados das diferentes áreas e também um Balanço e Demonstração de Resultados 

agrupado, destas 3 áreas, denominado Balanço e Demonstração de Resultados Consolidado. 

Estas demonstrações financeiras são a expressão dos Princípios Contabilísticos normalmente aceites e das 

normas legais em vigor. 

 

 

II – As contas apresentadas 

 

Das peças contabilísticas apresentadas realçamos o conteúdo de algumas contas a fim de proporcionar 

uma informação mais alargada. 

Adoptando a organização do exercício anterior, a relevação contabilística em classes e seguindo este 

método apresenta-se: 

 

Classe I – Meios Monetários – Disponibilidades 

As disponibilidades das 3 áreas contabilizadas totalizavam: 

Disponibilidades / Áreas JC DMF DRAVE Total 

Depósitos Bancários e Caixa 45.421,63 € 117.228,85 € 5.498,16 € € 

Títulos Negociáveis e Depósitos a Prazo 100.000,00 € 200.000,00 € -- € 

Total 145.421,63 € 317.228,85 € 5.498,16 € 468.148,64 € 
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Todas as contas bancárias estão conferidas e conciliados os saldos com as respectivas declarações dos 

bancos com que se trabalha e constituem um arquivo próprio do exercício de 2009. 

 

 

 

Classe II – Terceiros 

 

Nesta classe são registadas as contas com terceiras entidades que se relacionam economicamente com 

o CNE. 

Destacam-se os seguintes saldos: 

 

- Da Junta Central: 

 

Dívidas a Fornecedores C/C 46.983,81 € 

Dívidas ao Estado a) 5.988,11 € 

Fornecedores de Imobilizado b) 0,00 € 
 

a) Refere-se a Impostos Retidos pagos em Janeiro de 2010, nomeadamente IRS no valor 

de 1.965,43€, Segurança Social. 

b) Estão liquidados todos os valores referentes a Fornecedores de Imobilizado 

 

Das Dívidas a receber há os seguintes saldos: 

● Estado e Outros Entes Públicos = 28.523,30€, refere a Pedido de Reembolso do IVA; 

● Outros Devedores = 240.517,37€, são fundamentalmente do Centro de Formação de 

São Jacinto (108.141,37€); da Servescut (73.994,17€) e do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (13.055,86€). 

 

- Do Depósito de Material e Fardamento – DMF 
 

 

Dívidas de Clientes C/Corrente 470.983,24 € 

 

Considerando o Volume de vendas no montante de 1.610.746,21 € (um milhão, seiscentos e dez mil, 

setecentos e quarenta e seis euros e vinte e um cêntimos) a rotação dos recebimentos é de 106 dias, cerca 

de três meses e dez dias. 
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Aos Fornecedores deve-se 75.079,61 € (setenta e cinco mil, setenta e nove euros e sessenta e um 

cêntimos) e relativamente a Outros Devedores e Credores, destacam-se: 

● Outros Devedores = 147.964,66€, refere-se fundamentalmente à Junta Central no montante de 

143.975,65€; 

● Outros Credores = 82.287,46€, refere-se principalmente ao BCP Leasing no montante de 82.251,46€ 

(há uma plano de pagamento deste Leasing qual atinge anualmente 11.782,10€, ou seja 981,84€ 

mensais). 

    

     

No que concerne às contas de Acréscimos e Diferimentos tem relevância os Acréscimos de Custos que 

representam: 

 

Acréscimos de Custos / Áreas JC DMF SJ DRAVE TOTAL 

Acréscimos de Custos 

Férias e Subsídios de Férias 
23.158,16 € 5.790,00 € -- -- 28.948,16 € 

 

Estes valores representam os custos imputados ao Exercício das Férias e Subsídios de Férias do Ano de 

2009 a gozar em 2010. 

No que respeita aos Proveitos Diferidos no montante de 92.139,52 € (Noventa e dois mil, cento e trinta e 

nove euros e cinquenta e dois cêntimos) da Junta Central trata-se de um Subsídio ao Investimento que é 

levado a Proveitos do Exercício na mesma percentagem da taxa de amortização que os respectivos bens do 

Investimento estão sujeitos anualmente. 

 

 

 

 

Classe III – Existências 

 

As contas desta classe representam os valores das existências de Mercadorias e Material. 

Tem relevância o valor das existências do DMF no montante de 436.420,79 € (quatrocentos e trinta e 

seis mil, quatrocentos e vinte euros e setenta e nove cêntimos) que representam as mercadorias em 

Armazém a 31/12/2009 conforme Inventário Físico realizado 

Neste valor há a deduzir um Ajustamento para Depreciação de Existências no montante de 77.282,39€. 
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Classe IV – Imobilizado 

 

O Imobilizado corpóreo da Junta Central totaliza um valor bruto de 2.518.944,91 € (dois milhões 

quinhentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro euros e noventa e um cêntimos) dos quais já se 

amortizaram (em termos de depreciação física) o montante de 510.315.81 € (quinhentos e dez mil, trezentos e 

quinze euros e oitenta e um cêntimos). 

 Do Imobilizado corpóreo do DMF o seu valor bruto totaliza 301.801,41 € (Trezentos e um mil, 

oitocentos e um euros e quarenta e um cêntimos) e também já sofreram uma depreciação contabilística de 

119.673,07 € (Cento e dezanove mil, seiscentos e setenta e três euros e sete cêntimos). Todos os bens são 

contabilizados com IVA incluído, no entanto nos Investimentos em Grandes Construções ou Reparações em 

Edifícios pertencentes ao CNE (com facturas superiores a 1000,00 €, o IVA liquidado é devolvido pela 

Direcção dos Serviços do IVA a n/pedido devidamente fundamentado e justificado. 

 

 

Classe V – Capitais Próprios – Fundo Social  

 

O somatório dos Capitais Próprios da Junta Central e DMF representam: 

 

   Junta Central  2.015.912,10 a) 

   DMF   1.332.448,41 b) 
 

a)  Equivale a uma Autonomia Financeira de 82,07 % 
b)  Equivale a uma Autonomia Financeira de 89,04 % 

 

Este rácio ou indicador económico, representa o valor da Propriedade. Num Activo de 100% a Junta 

Central é dona de 82% e o DMF de 89% 

 

 

Classe VI – Custos 

 

Os custos estão relevados na Demonstração de Resultados. 

Têm maior representatividade as seguintes rubricas: 

  Áreas JC DMF 

Custo das Mercadorias e Materiais Vendidos 48.995,14 € 1.197.226,12 € 

Fornecimentos e Serviços Externos 505.126,28 € 61.673,97 € 

Custos com o Pessoal 228.496,30 € 97.950,61 € 
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Classe VII – Proveitos 

 

Os Proveitos têm fundamentalmente a sua origem nas Quotas, subsídios, Prestações de Serviços e 

Vendas. 

Os Proveitos estão relevados também na Demonstração de Resultados, sendo os principais: 

 

Proveitos  /  Áreas JC DMF 

Vendas de Mercadorias 52.053,18 € 1.610.746,21 € 

Prestação Serviços 413.188,81 € 2.107,72 € 

Proveitos Suplementares ___ 15.004,72 € 

Subsídios à Exploração 151.156,31 € 152,00 € 

Quotas 343.416,50 € ___ 

Total 959.814,80 € 1.628.010,65 € 

 

Dos Subsídios à Exploração destaca-se o valor recebido do Estado e de Outros Entes Públicos no 

valor de 131.328,23 € (cento e trinta e um mil, trezentos e vinte e oito euros e vinte e três cêntimos). 

 

As Quotas decresceram o montante de 2.323,50 € em relação ao ano anterior equivalendo a menos 

0,67%. 

 

 

 

Classe VIII – Resultados Líquidos 

 

Os Resultados Líquidos apurados no Exercício totalizaram:  

 

Áreas JC DMF DRAVE TOTAL 

Resultados Líquidos -42.311,73 € 282.357,45 € 185,51€ 240.231,23 € 

 

O saldo negativo da Junta Central deve-se fundamentalmente ao acréscimo de custos com o Pessoal e 

custos de Actividades. 

A redução dos valores das Campanhas Financeiras que de 138.890,00€ de 2008, passou para 

98.146,00€ em 2009; das Inscrições em Actividades que de 209.133,41 € passou para 132.069,78 € em 2009, 
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forma compensados com a redução das despesas com Fornecimentos e Serviços Externos que de 

496.753,26 € em 2008, passou para 386.243,64 € em 2009.  

 

Relativamente aos Meios Libertos ou Cash Flow, apurou-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O montante de 361.591,01 € significa o valor gerado no Exercício de 2009 das três nas diferentes ares 

das Demonstrações Financeiras apresentadas. 

 

 

 

4.2. - Conclusão 

 

Os valores apresentados relevam uma gestão cuidadosa e eficiente que deu os seus 

resultados e patenteia o esforço continuado da Junta Central e dos colaboradores quer 

voluntários quer do quadro de Pessoal. 

 

 

 

4.2.1. – Proposta de Aplicação dos Resultados 

 

1. Da Junta Central – Para Resultados Transitados 

 

2. Do DMF - 120.000,00€ transferidos para a Junta Central e 162.357,45€ para Resultados 

Transitados 

 

3. Da DRAVE – Para Resultados Transitados 

 

 

Áreas JC DMF DRAVE TOTAL 

Resultados Líquidos -42.311,73 € 282.357,45 € 185,51 € 240.231,23 € 

Amortizações 85.904,48 € 34.929,51 € 525,79 € 121.359,78 € 

TOTAL 43.592,75 € 317.286,96 € 713,30 € 361.591,01 € 
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4.3. – Balanço e Demonstração dos Resultados . 2009 
 

4.3.1. – Balanço Consolidado . Serviços Centrais 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Material e Fardamento e DRAVE
BALANÇO CONSOLIDADO DO NÍVEL NACIONAL A 31/12/09

2008
AB AP AL AL

IMOBILIZADO 
  Imobilizações Incorpóreas 67.965,70 48.973,16 18.992,54 23.586,67
  Imobilizações Corpóreas 2.829.811,47 632.660,13 2.197.151,34 2.246.022,52
  Investimentos Financeiros 21.644,28 0,00 21.644,28 16.644,28

2.851.455,75 632.660,13 2.237.788,16 2.286.253,47
CIRCULANTE
Existências 448.976,63 77.282,39 371.694,24 430.343,51
Dívidas de Terceiros
Carta de Campista 0,00
Actividades Pedagogicas Plurianuais 0,00
Dirigentes e outros niveis CNE 0,00
Curto Prazo Clientes 471.328,54 471.328,54 299.549,30
Outros Devedores 390.021,33 390.021,33 174.368,79
Estado e Outros Entes Publicos 28.523,30 28.523,30 0,00
Aplicações de Tesouraria 300.000,00 300.000,00 385.000,00
Depósitos bancários e caixa 168.148,64 168.148,64 338.869,06

1.806.998,44 77.282,39 1.729.716,05 1.628.130,66

Acréscimos e Diferimentos 0,00 0,00 258,06
4.658.454,19 709.942,52 3.967.504,21 3.914.642,19

Capital próprio e Passivo 2009 2008
CAPITAL PRÓPRIO
Fundo Social 844.075,73 993.570,16
Reservas 413.124,35 413.124,35
Reservas Processos Judiciais em Curso 0,00 0,00
Resultados Transitados 1.028.688,17 806.758,88
Reservas de Reavaliação 837.006,41 837.006,41

Sub-total 3.122.894,66 3.050.459,80

Resultado Líquido do Exercício 240.231,23 300.977,68

Total do Capital Próprio 3.363.125,89 3.351.437,48

PASSIVO
Provisões para riscos e encargos 0,00 0,00

Dívidas a Terceiros
  Dividas a Instituições de Crédito 0,00 0,00
  Actividades Pedagógicas Plurianuais
  Médio Longo Prazo-Leasing
  Dirigentes e outros níveis CNE
  Emprestimos (Fundações CNE)
  Empréstimos Bancários
  Fornecedores c/c 122.063,42 113.883,84
  Fornecedores de Imobilizado 0,00 109.027,79
  Estado e Outros Entes Públicos 7.079,22 7.515,51
  Outros Credores 378.894,09 160.235,09

Acréscimos e Diferimentos 96.341,59 172.542,48
604.378,32 563.204,71

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO 3.967.504,21 3.914.642,19

O Técnico Oficial de Contas Pela Junta Central

Américo Alves Petim Manuel Augusto Antunes 
TOC nº 25708 Secretário Nacional Gestão

Serviços Centrais, 

 

 

TOTAL DO PASSIVO

2009Activo

TOTAL DO ACTIVO
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4.3.2. – Demonstração de Resultados . Serviços Centrais 
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4.3.3. – Balanço . Junta Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

BALANÇO 
Contribuinte: 500972052 Pág. 1/3

A C T I V O 2009 2008

Fixo: AB AP AL AL

   Imobilizações incorpóreas

      Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00

      Despesas de investigação e de desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00

      Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00

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

   Imobilizações corpóreas

      Terrenos e recursos naturais 280.800,00 0,00 280.800,00 270.000,00

      Edifícios e outras construções 1.597.855,43 124.013,33 1.473.842,10 1.357.158,21

      Equipamento básico 132.174,38 23.683,02 108.491,36 112.776,70

      Equipamento de transporte 86.082,77 56.320,04 29.762,73 42.897,60

      Ferramentas e utensílios 5.142,37 4.686,67 455,70 911,41

      Equipamento administrativo 319.055,04 241.553,94 77.501,10 55.779,08

      Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras imobilizações corpóreas 96.694,92 60.058,81 36.636,11 45.899,81

      Imobilizações em curso 1.140,00 1.140,00 0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00

2.518.944,91 510.315,81 2.008.629,10 1.885.422,81

   Investimentos financeiros

      Partes de capital em empresas do grupo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

      Empréstimos a empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Partes de capital em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empréstimos a empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Títulos e outras aplicações financeiras 16.644,28 0,00 16.644,28 16.644,28

      Outros empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00

21.644,28 0,00 21.644,28 16.644,28

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________
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CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

BALANÇO
Contribuinte: 500972052 Pág. 2/3

A C T I V O 2009 2008

Circulante: AB AP AL AL

   Existências

      Matérias primas, subsidiárias e de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

      Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00

      Mercadorias 11.035,84 0,00 11.035,84 32.061,24

      Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00

11.035,84 0,00 11.035,84 32.061,24

   Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)

   Dívidas de terceiros - Curto prazo 
      Clientes, c/c 345,30 345,30 0,00

      Clientes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00

      Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00

      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00 0,00

      Outros accionistas(sócios) 0,00 0,00 0,00

      Adiantamento a fornecedores 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos 28.523,30 28.523,30 0,00

      Outros devedores 240.517,37 240.517,37 266.977,47

      Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

269.385,97 0,00 269.385,97 266.977,47

   Títulos negociáveis: 
      Acções em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Acções em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Obrigações e tít. de particip. em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

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

   Depósitos bancários e caixa:

      Depósitos bancários 145.143,75 145.143,75 278.202,37

      Caixa 277,88 277,88 397,02

145.421,63 145.421,63 278.599,39

Acréscimos e diferimentos

      Acréscimos e proveitos 0,00 0,00 0,00

      Custos diferidos 0,00 0,00 0,00

      Activos por imposto diferidos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total de amortizações................... 510.315,81

Total de provisões......................... 0,00

Total do activo............................... 2.966.432,63 510.315,81 2.456.116,82 2.479.705,19

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________



 

90 > Relatório e Contas . 2009 _ Junta Central 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

BALANÇO 2009 EUR Euros

Contribuinte: 500972052 Pág. 3/3

C A P I T A L      P R Ó P R I O     E    P A S S I V O 2009 2008

Capital próprio

   Capital 250.000,00 250.000,00

   Acções ( quotas ) próprias - Valor nominal 0,00 0,00

   Acções ( quotas ) próprias - Descontos e prémios 0,00 0,00

   Prestações suplementares 0,00 0,00

   Prémios de emissão de acções ( quotas ) 0,00 0,00

   Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas 0,00 0,00

   Reservas de reavaliação 837.006,41 837.006,41

   Reservas: 
      Reservas legais 0,00 0,00

      Reservas estatutárias 0,00 0,00

      Reservas contratuais 0,00 0,00

      Outras reservas 413.124,35 413.124,35

   Resultados transitados 558.093,07 442.435,50

Subtotal............................................... 2.058.223,83 1.942.566,26

   Resultado líquido do exercício -42.311,73 115.657,57

   Dividendos antecipados 0,00 0,00

Total do capital próprio....................... 2.015.912,10 2.058.223,83

Passivo 
   Provisões para riscos e encargos

      Provisões para pensões 0,00 0,00

      Provisões para impostos 0,00 0,00

      Outras provisões para riscos e encargos 0,00 0,00

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo ( b )

      Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

      Outros accionistas  ( sócios ) 
      Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Curto prazo

   Empréstimos por obrigações: 
      Convertíveis 0,00 0,00

      Não convertíveis 0,00 0,00

      Empréstimos por títulos de participação 0,00 0,00

      Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

      Fornecedores, c/c 46.983,81 93.706,21

      Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 0,00

      Fornecedores - Títulos a pagar 0,00 0,00

      Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar 0,00 0,00

      Empresas do grupo 0,00 0,00

      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00

      Outros accionistas  ( sócios ) 0,00 0,00

      Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

      Outros empréstimos obtidos 0,00 0,00

      Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 14.994,23

      Estado e outros entes públicos 5.988,11 6.509,03

      Outros credores 296.423,15 139.523,41

349.395,07 254.732,88

   Acréscimos e diferimentos 
      Acréscimos de custos 49.476,80 64.389,68

      Proveitos diferidos 140.286,45 102.362,80

      Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

90.809,65 166.752,48

Total do passivo....................................... 440.204,72 421.481,36

Total do capital próprio e do passivo...... 2.456.116,82 2.479.705,19

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência ____________________________ O Técnico oficial de contas _______________________
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4.3.4. – Demonstração de Resultados . Junta Central 

 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa Contribuinte: 500972052

Custos e perdas 2009

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

       Mercadorias............................................................................ 48.995,14 29.306,09

       Matérias.................................................................................. 0,00 48.995,14 0,00 29.306,09

Fornecimentos e serviços externos............................................. 505.126,28 500.934,45

Custos com o pessoal

       Remunerações........................................................................ 199.756,39 167.161,42 
       Encargos sociais:

              Pensões........................................................................... 0,00 0,00

              Outros.............................................................................. 28.739,91 228.496,30 41.356,50 208.517,92

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo .................... 85.904,48 90.672,40

Ajustamentos................................................................................. 0,00 0,00

Provisões....................................................................................... 0,00 85.904,48 0,00 90.672,40

Impostos......................................................................................... 2.237,27 3.968,68 
Outros custos e perdas operacionais........................................... 169.862,54 172.099,81 140.518,96 144.487,64

(A)............................ 1.040.622,01 973.918,50

Perdas em empresas do grupo e associadas............................... 0,00 0,00

Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros 0,00 0,00

Juros e custos similares: 51.840,77

         Relativos a empresas do grupo............................................ 0,00 0,00

         Outros................................................................................... 0,00 0,00 48.543,88 48.543,88

(C)............................ 1.092.462,78 1.022.462,38

Custos e perdas extraordinários................................................... 46.044,00 27.930,96

(E)............................ 1.138.506,78 1.050.393,34

Impostos sobre o rendimento do exercício.................................... 0,00 0,00

(G)............................ 1.138.506,78 1.050.393,34

Resultado líquido do exercício ....................................................... -42.311,73 115.657,57

1.096.195,05 1.166.050,91

Proveitos e ganhos 
Vendas: 
       Mercadorias .......................................................................... 52.053,18 32.456,00

       Produtos ................................................................................ 0,00 0,00

Prestações de serviços ............................................................... 413.188,81 465.241,99 387.339,17 419.795,17

Variação da produção .................................................................. 0,00 0,00

Trabalhos para a própria empresa ............................................... 0,00 0,00

Proveitos suplementares .............................................................. 0,00 47.010,51

Subsídios à exploração ................................................................ 151.156,31 171.678,70 
Outros proveitos e ganhos operacionais ..................................... 343.416,50 345.740,00 
Reversões de amortizações e ajustamentos................................ 0,00 494.572,81 0,00 564.429,21

(B)............................ 959.814,80 984.224,38

Ganhos em empresas do grupo associadas ............................... 0,00 0,00

Rendimentos de participações de capital ..................................... 0,00 0,00

Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações fin....

     Relativos a outras empresas do grupo .................................... 0,00 0,00

     Outros ...................................................................................... 0,00 0,00

Outros juros e proveitos similares:

     Relativos a empresas do grupo ...............................................

     Outros ...................................................................................... 8.560,79 8.560,79 23.986,10 23.986,10

(D)............................ 968.375,59 1.008.210,48

Proveitos e ganhos extraordinários .............................................. 127.819,46 0 157.840,43

(F)............................ 1.096.195,05 1.166.050,91

Resumo:

Resultados operacionais             : (B) - (A)........................................................ -80.807,21 10.305,88

Resultados financeiros               : ( D - B ) - ( C - A ).......................................... -43.279,98 -24.557,78

Resultados correntes                 : ( D ) - ( C )..................................................... -124.087,19 -14.251,90

Resultados antes de impostos   : ( F ) - ( E )...................................................... -42.311,73 115.657,57

Resultado líquido do exercício   : ( F ) - ( G ).................................................... -42.311,73 115.657,57

Contabilidade - (c) Primavera BSS 

A Administração __________________________ O Técnico oficial de contas ______________________

2008
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4.3.5. – Balanço do DMF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo Nacional de Escutas - DMF CBL Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

BALANÇO 
Contribuinte: 500972052 Pág. 1/3

A C T I V O 2009 2008

Fixo: AB AP AL AL

   Imobilizações incorpóreas

      Despesas de instalação 67.965,70 48.973,16 18.992,54 23.586,67

      Despesas de investigação e de desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00

      Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00

67.965,70 48.973,16 18.992,54 23.586,67

   Imobilizações corpóreas

      Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00

      Edifícios e outras construções 177.610,38 30.938,04 146.672,34 150.224,55

      Equipamento básico 4.705,45 3.822,10 883,35 1.555,29

      Equipamento de transporte 11.840,06 17.760,12 -5.920,06 -5.920,06

      Ferramentas e utensílios 628,95 513,07 115,88 154,47

      Equipamento administrativo 105.102,65 64.725,83 40.376,82 9.401,92

      Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras imobilizações corpóreas 1.913,92 1.913,91 0,01 0,01

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00

301.801,41 119.673,07 182.128,34 155.416,18

   Investimentos financeiros

      Partes de capital em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empréstimos a empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Partes de capital em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empréstimos a empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Títulos e outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00

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

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________
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Corpo Nacional de Escutas - DMF CBL Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

BALANÇO
Contribuinte: 500972052 Pág. 2/3

A C T I V O 2009 2008

Circulante: AB AP AL AL

   Existências

      Matérias primas, subsidiárias e de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

      Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00

      Mercadorias 436.420,79 77.282,39 359.138,40 388.936,49

      Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00

436.420,79 77.282,39 359.138,40 388.936,49

   Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)

   Dívidas de terceiros - Curto prazo 
      Clientes, c/c 470.983,24 470.983,24 279.832,70

      Clientes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00

      Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00

      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00 0,00

      Outros accionistas(sócios) 0,00 0,00 0,00

      Adiantamento a fornecedores 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00

      Outros devedores 147.964,66 147.964,66 71.697,48

      Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

618.947,90 0,00 618.947,90 351.530,18

   Títulos negociáveis: 
      Acções em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Acções em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Obrigações e tít. de particip. em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras aplicações de tesouraria 200.000,00 0,00 200.000,00 250.000,00

200.000,00 0,00 200.000,00 250.000,00

   Depósitos bancários e caixa:

      Depósitos bancários 116.595,75 116.595,75 189.080,12

      Caixa 633,10 633,10 345,54

117.228,85 117.228,85 189.425,66

Acréscimos e diferimentos

      Acréscimos e proveitos 0,00 0,00 258,06

      Custos diferidos 0,00 0,00 0,00

      Activos por imposto diferidos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 258,06

Total de amortizações................... 168.646,23

Total de provisões......................... 77.282,39

Total do activo............................... 1.742.364,65 245.928,62 1.496.436,03 1.359.153,24

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________
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Corpo Nacional de Escutas - DMF CBL Exercício: Moeda: Unidade:

BALANÇO 2009 EUR Euros

Contribuinte: 500972052 Pág. 3/3

C A P I T A L      P R Ó P R I O     E    P A S S I V O 2009 2008

Capital próprio

   Capital 594.075,73 594.075,73

   Acções ( quotas ) próprias - Valor nominal 0,00 0,00

   Acções ( quotas ) próprias - Descontos e prémios 0,00 0,00

   Prestações suplementares 0,00 0,00

   Prémios de emissão de acções ( quotas ) 0,00 0,00

   Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas 0,00 0,00

   Reservas de reavaliação 0,00 0,00

   Reservas:

      Reservas legais 0,00 0,00

      Reservas estatutárias 0,00 0,00

      Reservas contratuais 0,00 0,00

      Outras reservas 0,00 0,00

   Resultados transitados 456.015,23 360.416,01

Subtotal............................................... 1.050.090,96 954.491,74

   Resultado líquido do exercício 282.357,45 215.599,22

   Dividendos antecipados 0,00 0,00

Total do capital próprio....................... 1.332.448,41 1.170.090,96

Passivo 
   Provisões para riscos e encargos

      Provisões para pensões 0,00 0,00

      Provisões para impostos 0,00 0,00

      Outras provisões para riscos e encargos 0,00 0,00

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo ( b )

      Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

      Outros accionistas  ( sócios )

      Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Curto prazo

   Empréstimos por obrigações:

      Convertíveis 0,00 0,00

      Não convertíveis 0,00 0,00

      Empréstimos por títulos de participação 0,00 0,00

      Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

      Fornecedores, c/c 75.079,61 19.662,43

      Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 0,00

      Fornecedores - Títulos a pagar 0,00 0,00

      Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar 0,00 0,00

      Empresas do grupo 0,00 0,00

      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00

      Outros accionistas  ( sócios ) 0,00 0,00

      Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

      Outros empréstimos obtidos 0,00 0,00

      Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 94.033,56

      Estado e outros entes públicos 1.088,61 1.003,98

      Outros credores 82.287,46 68.572,31

158.455,68 183.272,28

   Acréscimos e diferimentos

      Acréscimos de custos 5.531,94 5.790,00

      Proveitos diferidos 0,00 0,00

      Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

5.531,94 5.790,00

Total do passivo....................................... 163.987,62 189.062,28

Total do capital próprio e do passivo...... 1.496.436,03 1.359.153,24

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas _
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4.3.6. – Demonstração de Resultados do DMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo Nacional de Escutas - DMF CBL Exercício: Moeda: Unidade: 
2009 EUR Euros 

Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa Contribuinte: 500972052

Custos e perdas 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

       Mercadorias............................................................................ 1.197.226,12 1.122.533,81

       Matérias.................................................................................. 0,00 1.197.226,12 2.267,19 1.124.801,00

Fornecimentos e serviços externos............................................. 61.673,97 43.442,79

Custos com o pessoal

       Remunerações........................................................................ 50.060,79 89.957,59

       Encargos sociais: 0,00

              Pensões........................................................................... 0,00 0,00

              Outros.............................................................................. 7.889,82 57.950,61 9.856,18 99.813,77

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo .................... 34.929,51 19.230,79

Ajustamentos................................................................................. 0,00 0,00

Provisões....................................................................................... 0,00 34.929,51 0,00 19.230,79

Impostos......................................................................................... 1.927,45 1.811,31 
Outros custos e perdas operacionais........................................... 308,04 2.235,49 198,79 2.010,10 

(A)............................ 1.354.015,70 1.289.298,45

Perdas em empresas do grupo e associadas............................... 0,00 0,00

Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros 0,00 0,00

Juros e custos similares: 0,00

         Relativos a empresas do grupo............................................ 0,00 0,00

         Outros................................................................................... 2.960,15 2.960,15 6.048,09 6.048,09 
(C)............................ 1.356.975,85 1.295.346,54

Custos e perdas extraordinários................................................... 1.291,72 20.254,99

(E)............................ 1.358.267,57 1.315.601,53

Impostos sobre o rendimento do exercício.................................... 0,00 0,00

(G)............................ 1.358.267,57 1.315.601,53

Resultado líquido do exercício ....................................................... 282.357,45 215.599,22 
1.640.625,02 1.531.200,75

Proveitos e ganhos 
Vendas:

       Mercadorias .......................................................................... 1.610.746,21 1.518.628,02

       Produtos ................................................................................ 0,00 0,00

Prestações de serviços ............................................................... 2.107,72 1.612.853,93 0,00 1.518.628,02

Variação da produção .................................................................. 0,00 0,00

Trabalhos para a própria empresa ............................................... 0,00 0,00

Proveitos suplementares .............................................................. 15.004,72 9.408,53 
Subsídios à exploração ................................................................ 152,00 0,00

Outros proveitos e ganhos operacionais ..................................... 5.175,96 0,00

Reversões de amortizações e ajustamentos................................ 0,00 20.332,68 0,00 9.408,53 
(B)............................ 1.633.186,61 1.528.036,55

Ganhos em empresas do grupo associadas ............................... 0,00 0,00

Rendimentos de participações de capital ..................................... 0,00 0,00

Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações fin....

     Relativos a outras empresas do grupo .................................... 0,00 0,00

     Outros ...................................................................................... 0,00 0,00

Outros juros e proveitos similares:

     Relativos a empresas do grupo ...............................................

     Outros ...................................................................................... 7.438,41 7.438,41 1.354,24 1.354,24 
(D)............................ 1.640.625,02 1.529.390,79

Proveitos e ganhos extraordinários .............................................. 0,00 1.809,96 
(F)............................ 1.640.625,02 1.531.200,75

Resumo:

Resultados operacionais             : (B) - (A)........................................................ 279.170,91 238.738,10 
Resultados financeiros               : ( D - B ) - ( C - A ).......................................... 4.478,26 -4.693,85 
Resultados correntes                 : ( D ) - ( C )..................................................... 283.649,17 234.044,25 
Resultados antes de impostos   : ( F ) - ( E )...................................................... 282.357,45 215.599,22 
Resultado líquido do exercício   : ( F ) - ( G ).................................................... 282.357,45 215.599,22 

Contabilidade - (c) Primavera BSS 
A Administração O Técnico oficial de contas _

2009 2008 
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4.3.7. – Balanço da DRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAVE-CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

BALANÇO 
Contribuinte: 500972052 Pág. 1/3

A C T I V O 2009 2008

Fixo: AB AP AL AL

   Imobilizações incorpóreas

      Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00

      Despesas de investigação e de desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00

      Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00

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

   Imobilizações corpóreas

      Terrenos e recursos naturais 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

      Edifícios e outras construções 1.191,25 238,24 953,01 1.012,57

      Equipamento básico 2.146,15 1.705,26 440,89 907,12

      Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

      Ferramentas e utensílios 558,35 558,35 0,00 0,00

      Equipamento administrativo 169,40 169,40 0,00 0,00

      Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00

9.065,15 2.671,25 6.393,90 6.919,69

   Investimentos financeiros

      Partes de capital em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empréstimos a empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Partes de capital em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empréstimos a empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Títulos e outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00

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

Contabilidade - (c) Primavera BSS 

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________
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DRAVE-CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

BALANÇO
Contribuinte: 500972052 Pág. 2/3

A C T I V O 2009 2008

Circulante: AB AP AL AL

   Existências 
      Matérias primas, subsidiárias e de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

      Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00

      Mercadorias 1.520,00 0,00 1.520,00 2.420,00

      Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00

1.520,00 0,00 1.520,00 2.420,00

   Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)

   Dívidas de terceiros - Curto prazo 
      Clientes, c/c 0,00 0,00 0,00

      Clientes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00

      Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00

      Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00

      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00 0,00

      Outros accionistas(sócios) 0,00 0,00 0,00

      Adiantamento a fornecedores 0,00 0,00 0,00

      Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00

      Outros devedores 1.539,30 1.539,30 1.373,35

      Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

1.539,30 0,00 1.539,30 1.373,35

   Títulos negociáveis: 
      Acções em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

      Acções em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Obrigações e tít. de particip. em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

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

   Depósitos bancários e caixa:

      Depósitos bancários 5.227,94 5.227,94 4.762,93

      Caixa 270,22 270,22 539,31

5.498,16 5.498,16 5.302,24

Acréscimos e diferimentos 
      Acréscimos e proveitos 0,00 0,00 0,00

      Custos diferidos 0,00 0,00 0,00

      Activos por imposto diferidos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total de amortizações................... 2.671,25

Total de provisões......................... 0,00

Total do activo............................... 17.622,61 2.671,25 14.951,36 16.015,28

Contabilidade - (c) Primavera BSS 
A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________
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DRAVE-CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

BALANÇO 2009 EUR Euros

Contribuinte: 500972052 Pág. 3/3

C A P I T A L      P R Ó P R I O     E    P A S S I V O 2009 2008

Capital próprio

   Capital 0,00 0,00

   Acções ( quotas ) próprias - Valor nominal 0,00 0,00

   Acções ( quotas ) próprias - Descontos e prémios 0,00 0,00

   Prestações suplementares 0,00 0,00

   Prémios de emissão de acções ( quotas ) 0,00 0,00

   Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas 0,00 0,00

   Reservas de reavaliação 0,00 0,00

   Reservas:

      Reservas legais 0,00 0,00

      Reservas estatutárias 0,00 0,00

      Reservas contratuais 0,00 0,00

      Outras reservas 0,00 0,00

   Resultados transitados 14.579,87 13.651,93

Subtotal............................................... 14.579,87 13.651,93

   Resultado líquido do exercício 185,51 927,94

   Dividendos antecipados 0,00 0,00

Total do capital próprio....................... 14.765,38 14.579,87

Passivo 
   Provisões para riscos e encargos

      Provisões para pensões 0,00 0,00

      Provisões para impostos 0,00 0,00

      Outras provisões para riscos e encargos 0,00 0,00

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo ( b )

      Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

      Outros accionistas  ( sócios )

      Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos

0,00 0,00

   Dívidas a terceiros - Curto prazo

   Empréstimos por obrigações:

      Convertíveis 0,00 0,00

      Não convertíveis 0,00 0,00

      Empréstimos por títulos de participação 0,00 0,00

      Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

      Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

      Fornecedores, c/c 0,00 515,20

      Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 0,00

      Fornecedores - Títulos a pagar 0,00 0,00

      Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar 0,00 0,00

      Empresas do grupo 0,00 0,00

      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00

      Outros accionistas  ( sócios ) 0,00 0,00

      Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

      Outros empréstimos obtidos 0,00 0,00

      Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos 2,50 2,50

      Outros credores 183,48 917,71

185,98 1.435,41

   Acréscimos e diferimentos

      Acréscimos de custos 0,00 0,00

      Proveitos diferidos 0,00 0,00

      Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

0,00 0,00

Total do passivo....................................... 185,98 16.015,28

Total do capital próprio e do passivo...... 14.951,36 16.015,28

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas 
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4.3.8 – Demonstração de Resultados 

 da DRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAVE-CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Exercício: Moeda: Unidade:

2009 EUR Euros

Demonstração dos Resultados Anual - Comparativa Contribuinte: 500972052

Custos e perdas 2009 2008

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

       Mercadorias............................................................................ 900,00 2.429,15 
       Matérias.................................................................................. 0,00 900,00 0,00 2.429,15 
Fornecimentos e serviços externos............................................. 0,00 23.646,86 17.201,40

Custos com o pessoal

       Remunerações........................................................................ 0,00 0,00

       Encargos sociais: 0,00

              Pensões........................................................................... 0,00 0,00

              Outros.............................................................................. 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo .................... 525,79 598,04

Ajustamentos................................................................................. 0,00 0,00

Provisões....................................................................................... 0,00 525,79 0,00 598,04 
Impostos......................................................................................... 0,00 0,00

Outros custos e perdas operacionais........................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

(A)............................ 25.072,65 20.228,59

Perdas em empresas do grupo e associadas............................... 0,00 0,00

Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros 0,00 0,00

Juros e custos similares: 0,00

         Relativos a empresas do grupo............................................ 0,00 0,00

         Outros................................................................................... 0,00 0,00 21,16 21,16 
(C)............................ 25.072,65 20.249,75

Custos e perdas extraordinários................................................... 2,00 302,00 
(E)............................ 25.074,65 20.551,75

Impostos sobre o rendimento do exercício.................................... 0,00 0,00

(G)............................ 25.074,65 20.551,75

Resultado líquido do exercício ....................................................... 185,51 927,94 
25.260,16 21.479,69

Proveitos e ganhos 
Vendas:

       Mercadorias .......................................................................... 420,00 3.157,89 
       Produtos ................................................................................ 0,00 0,00

Prestações de serviços ............................................................... 7.396,27 7.816,27 3.608,66 6.766,55 
Variação da produção .................................................................. 0,00 0,00

Trabalhos para a própria empresa ............................................... 0,00 0,00

Proveitos suplementares .............................................................. 0,00 0,00

Subsídios à exploração ................................................................ 16.407,11 13.999,71

Outros proveitos e ganhos operacionais ..................................... 0,00 0,00

Reversões de amortizações e ajustamentos................................ 0,00 16.407,11 0,00 13.999,71

(B)............................ 24.223,38 20.766,26

Ganhos em empresas do grupo associadas ............................... 0,00 0,00

Rendimentos de participações de capital ..................................... 0,00 0,00

Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações fin....

     Relativos a outras empresas do grupo .................................... 0,00 0,00

     Outros ...................................................................................... 0,00 0,00

Outros juros e proveitos similares:

     Relativos a empresas do grupo ...............................................

     Outros ...................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

(D)............................ 24.223,38 20.766,26

Proveitos e ganhos extraordinários .............................................. 1.036,78 713,43 
(F)............................ 25.260,16 21.479,69

Resumo:

Resultados operacionais             : (B) - (A)........................................................ -849,27 537,67 
Resultados financeiros               : ( D - B ) - ( C - A ).......................................... 0,00 -21,16 
Resultados correntes                 : ( D ) - ( C )..................................................... -849,27 516,51 
Resultados antes de impostos   : ( F ) - ( E )...................................................... 185,51 927,94 
Resultado líquido do exercício   : ( F ) - ( G ).................................................... 185,51 927,94 

Contabilidade - (c) Primavera BSS 
A Administração O Técnico oficial de contas _
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5. Conclusão 

 
 

“… a espada do 
Espírito, que é a 
Palavra de Deus, 
habite com toda a 
sua riqueza na vossa 
boca e no vosso 
coração. E tudo o 
que tiverdes de fazer, 
fazei-o na Palavra do 
Senhor …” 

 
 
 

 

(Regra Carmelita) 
 

 

 

Deus quer, 
O homem sonha, 
A obra nasce 
 
Fernando Pessoa 
 
 

 
O presente ano foi marcado pela materialização de um sonho individual e colectivo: a realização da 

experiência Piloto da Renovação da Acção Pedagógica. Queríamos que ficasse claro que a realização 

desta vontade colectiva só foi possível porque todos deram o seu melhor: as estruturas regionais e de 

núcleo assumiram-se como motores desta mudança, os Agrupamentos Piloto foram simultaneamente o 

edifício educativo experimental e os construtores desta obra a eles se deve “a parte de leão” deste 

sucesso, finalmente as equipas que, sob a orientação do Secretário Nacional Pedagógico, trabalharam 

arduamente para alimentarem este sonho que todos transformaram em realidade e que com gosto 

partilham a paternidade da obra nascente, transformaram-se em verdadeiros semeadores de esperança. 

Para todos, um bem-haja de toda a Junta Central. 

A aprovação do Programa Educativo do Corpo Nacional de Escutas, pelo Conselho Nacional de 

Representantes, reunido em Fátima, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2009, carecendo ainda do texto 

regulamentar que lhe dê forma, a ser apreciado em 2010, foi outro dos momentos marcantes desta acção 

renovadora empreendida. 

A criação da empresa ServEscut – Serviços ao Escutismo, Unipessoal, Ldª, pelo Conselho Nacional de 

Representantes, reunido em Fátima, nos dias 23 e 24 de Maio de 2009, vem permitir uma flexibilização e 
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uma transparência à vida empresarial do CNE, fundamental para que a nossa acção esteja perfeitamente 

sintonizada com a nossa Missão. 

Este foi um ano de um grande dinamismo colectivo: Um Corpo Nacional de Escutas num Caminho de 

mudanças, sem esquecer que caminhar é viver valores, e que esta acção é um acto colectivo, sintonizado e 

solidário. 

Na certeza que este foi apenas um percurso vivido, que nos trás outras vivências e outros desafios, 

queríamos terminar dizendo, ainda sob a influência de Pessoa que “tudo vale a pena, se a alma não é 

pequena”... E que alma grande tem este Escutismo Católico! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Lisboa, e Sede Nacional em 16 de Abril de 2010 
 

A Junta Central do Corpo Nacional de Escutas 
 
 

 

Chefe Nacional 

Carlos Alberto Lopes Pereira 
 

Assistente Nacional 

Rev. Padre Rui Jorge de Sousa Silva 
 

Chefe Nacional Adjunta 

Maria Helena Vieira Pereira Guerra 
 

Secretário Nacional Pedagógico 

Pedro Duarte Silva 
 

Secretário Internacional 

João Armando Pereira Gonçalves 
 

Secretário Nacional para o Plano e Desenvolvimento 

José Carlos Pereira Martins Castro 
 

Secretário Nacional para a Gestão 

Manuel Augusto Jesus Antunes 
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6. Índice de Siglas e Abreviaturas 

 
 

 
CN – Chefe Nacional 
CNA – Chefe Nacional Adjunta 
ENA - Equipa Nacional de Ambiente 
ENRE - Equipa Nacional de Representação Externa 
ENC&I - Equipa Nacional de Comunicação e Imagem 
ENFL - Equipa Nacional da Flor de Lis 
ENI - Equipa Nacional de Informática 
EPC - Equipa de Projecto Cenáculo 
EApis - Equipa de Projecto do Apis 
 
SNP – Secretaria Nacional Pedagogia 
ENP » Equipa Nacional Pedagógica 
ENPE » Equipa Nacional do Programa Educativo 
ENL » Equipa Nacional dos Lobitos 
ENEM » Equipa Nacional dos Exploradores e Moços 
ENPM » Equipa Nacional dos Pioneiros e Marinheiros 
ENCC » Equipa Nacional dos Caminheiros e Companheiros 
ENAd » Equipa Nacional dos Adultos 
ENFA » Equipa Nacional de Formação de Animadores 
ENFF » Equipa Nacional de Formação de Formadores 
ENFAs » Equipa Nacional de Formação Associativa 
ENRGAA » Equipa Nacional do Recrutamento, Gestão e Animação de Adultos 
EPRAP » Equipa-Projecto para a Renovação da Acção Pedagógica 
EPI » Equipa Pedagógica para a Integração 
EPII » Equipa Pedagógica para a Inclusão e Interculturalidade 
EPPVF » Equipa Pedagógica para a Promoção da Vida e Família 
EAPCCE » Equipa para a Animação Pedagógica dos Centros e Campos Escutistas 
EPSA » Equipa Pedagógica para a Segurança nas Actividades 
EGBNIV » Equipa de Gestão da Base Nacional da IV 
 
SI – Secretaria Internacional 
EqI » Equipa Internacional 
 
SNPD – Secretaria Nacional do Plano e Desenvolvimento 
DNCE » Departamento Nacional dos Centros Escutistas 
DNPCS » Departamento Nacional de Protecção Civil e Segurança 
DNA » Departamento Nacional de Actividades 
DNR » Departamento Nacional de Radioescutismo 
 
SNG – Secretaria Nacional para a Gestão 
DNSIIE » Departamento Nacional para o SIIE 
DNSAF » Departamento Nacional de Serviços Administrativos e Financeiros 
ASNG » Adjunto do Secretario Nacional para a Gestão 
Gr.Trab.CNE.Empresa – Grupo de Trabalho CNE Empresa 
Cons.Gestão DMF – Conselho de Gestão DMF 
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Servescut - Serviços ao Escutismo, Unipessoal, Lda. 
 
 

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
Exercício de 2009 

 
 
 
Nota Introdutória: 
 
As notas que se seguem respeitam a ordem estabelecida no POC. Os valores são representados em Euros. 
 
As notas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 

43, 44 e 47 não são igualmente mencionadas por não terem conteúdo ou informação relevantes. 
 
 
 

1. Derrogações ao Plano Oficial de Contabilidade (POC) 

 

Atendeu-se aos princípios contabilísticos fundamentais da prudência, consistência, substância sobre a forma, 

materialidade e especialização dos exercícios.  

 

 

3. Critérios Valorimétricos e Contabilísticos 

 

Estes foram os principais critérios de valorimetria adoptados pela empresa: 

 

 Imobilizações Corpóreas – Preço de Custo 

 

 

7. Pessoal ao Serviço da Empresa 

 

O número médio de empregados ao serviço da empresa, no exercício de 2009 foi de 6. 

 

  

8.  Conta 431: comentários e despesas de instalação, investigação, desenvolvimento 

 

A conta 431 – Despesas de instalação encontra-se totalmente amortizada. 

 

 

10. Movimento do Activo Imobilizado 

 

Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e 

provisões, de acordo com os quadros previstos. 
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> Activo Bruto 

Im obilizaçõe s  incorpóre as :

  Despesas de instalação 0,00 € 480,00 € 0,00 € 480,00 € 

  Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Propriedade industrial e outros direitos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Trespasses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Imobilizações em curso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Adiantamentos p/ conta de imobilizações incorpóreas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totais 0,00 € 0,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 € 

Im obilizaçõe s  corpóre as :

  Terrenos e recursos naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Edif ícios e outras construções 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Equipamento básico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Equipamento de transporte 0,00 € 21.416,67 € 0,00 € 21.416,67 € 

  Ferramentas e utensílios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Equipamento administrativo 0,00 € 5.341,20 € 0,00 € 5.341,20 € 

  Taras e vasilhame 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Outras imobilizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Imobilizações em curso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Adiantamentos p/ conta de imobilizações corpóreas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totais 0,00 € 0,00 € 26.757,87 € 0,00 € 0,00 € 26.757,87 € 

Inve s tim entos  finance iros :

  Partes de capital em empresas do grupo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Empréstimos a empresas do grupo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Partes de capital em empresas associadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Empréstimos a empresas associadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Títulos ou outras aplicações f inanceiras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Outros empréstimos concedidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Imobilizações em curso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Adiantamentos p/ conta investimentos f inanceiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Saldo Final
Re avaliação / 

Ajus tam e ntos
Saldo inicialRubricas Alie naçõe s

Trans ferê ncias  
e  Abate s

Aum e ntos

 

> Amortizações e Provisões 
 

Anulação/
reversão

Im obilizações  incorpóre as :

  Despesas de instalação 0,00 € 480,00 € 0,00 € 480,00 € 

  Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Propriedade industrial e outros direitos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Trespasses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totais 0,00 € 480,00 € 0,00 € 480,00 € 

Im obilizações  corpóreas :

  Terrenos e recursos naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Edif íc ios e outras construções 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Equipamento básico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Equipamento de transporte 0,00 € 5.354,17 € 0,00 € 5.354,17 € 

  Ferramentas e utensílios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Equipamento administrativo 0,00 € 1.385,36 € 0,00 € 1.385,36 € 

  Taras e vasilhame 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Outras imobilizações corpóreas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totais 0,00 € 6.739,53 € 0,00 € 6.739,53 € 

Inves tim e ntos  finance iros :

  Investimentos em imóveis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Partes de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Obrigações e títulos de partic ipação 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Empréstimos de f inanciamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Outras aplicações f inanceiras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Saldo FinalRubricas Saldo inicial Re forço
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35. Variações do Capital Social 

 

Todo o capital social se encontra totalmente realizado. No presente exercício houve lugar aos seguintes movimentos:  

 

- Constituição Sociedade em Julho de 2009, subscrição e realização da totalidade do Capital Social que atinge o 

montante de 5.000,00€. 

 

36. Composição do Capital Social 

 

O Capital Social é composto por um única quota totalmente realizada no montante de 5.000,00€. 

 

 

40. Variação das Contas de Capital Próprio 

 

> Movimentos ocorridos nas rubricas do Capital Próprio: 

 
Contas Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final

51 - Capital 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 

52 - Acções (quotas) próprias:

  521 - Valor nominal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  522 - Descontos e prémios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

53 - Prestações suplementares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

54 - Prémios de emissão de acções (quotas) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

56 - Reservas de reavaliação 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

57 - Reservas:

  571 - Reservas Legais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  572 - Reservas estatutárias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  573 - Reservas contratuais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  574 - Reservas livres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  575 - Subsídios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  576 - Doações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  579 - Outras reservas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

59 - Resultados transitados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

88 - Resultados líquidos do exercício 0,00 € 0,00 € 988,01 € -988,01 € 

89 - Dividendos antecipados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

55 - Ajustamento de partes de capital em 
empresas do grupo e associadas:

 
 
41. Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Primas Consumidas 

 

Existências iniciais 0,00 € 0,00 € 

Compras 311,00 € 0,00 € 

Regularização de existências 0,00 € 0,00 € 

Existências f inais 0,00 € 0,00 € 

Custos  no exercício 311,00 € 0,00 € 

M atérias -prim as , 
subs idiárias  e  consum o

M ercadoriasM ovim entos
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45. Demonstração de Resultados Financeiros 
 

2009 2008 2009 2008

681 - Juros suportados 0,00 € 0,00 € 781 - Juros obtidos 2,08 € 0,00 € 

682 - Perdas em empresas do grupo e associadas 0,00 € 0,00 € 782 - Ganhos de empresas do grupo e associadas 0,00 € 0,00 € 

683 - Amortizações de investimentos em imóveis 0,00 € 0,00 € 783 - Rendimentos de imóveis 0,00 € 0,00 € 

684 - Ajustamentos de aplicações financeiras 0,00 € 0,00 € 784 - Rendimentos de participações de capital 0,00 € 0,00 € 

685 - Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 € 0,00 € 785 - Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 € 0,00 € 

686 - Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 € 0,00 € 786 - Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 € 0,00 € 

687 - Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 787 - Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 

688 - Outros custos e perdas financeiros 58,75 € 0,00 € 788 - Reversões e outros proveitos ganhos financeiros 0,00 € 0,00 € 

Resultados financeiros -56,67 € 0,00 € 

2,08 € 0,00 € 2,08 € 0,00 € 

Custos e perdas
Exercícios Exercícios

Proveitos e ganhos

 
 
 

46. Demonstração de Resultados Extraordinários 
 

2009 2008 2009 2008

691 - Donativos 0,00 € 0,00 € 791 - Restituição de impostos 0,00 € 0,00 € 

692 - Dividas incobráveis 0,00 € 0,00 € 792 - Recuperação de dividas 0,00 € 0,00 € 

693 - Perdas em existências 0,00 € 0,00 € 793 - Ganhos em existências 0,00 € 0,00 € 

694 - Perdas em imobilizações 0,00 € 0,00 € 794 - Ganhos em imobilizações 0,00 € 0,00 € 

695 - Multas e penalidades 0,00 € 0,00 € 795 - Benefícios e penalidades contratuais 0,00 € 0,00 € 

696 - Aumentos de amortizações 0,00 € 0,00 € 796 - Reduções de provisões 0,00 € 0,00 € 

697 - Correcções relativas a exercícios anteriores 0,00 € 0,00 € 797 - Correcções relativas a exercícios anteriores 0,00 € 0,00 € 

698 - Outros custos e perdas extraordinários 0,00 € 0,00 € 798 - Outros proveitos e ganhos extraordinários 7.300,00 € 0,00 € 

Resultados extraordinários 7.300,00 € 0,00 € 

7.300,00 € 0,00 € 7.300,00 € 0,00 € 

Custos e perdas
Exercícios

Proveitos e ganhos
Exercícios

 

48. Outras informações 

 

Outras informações consideradas relevantes para a análise da posição financeira e dos resultados da empresa: 

 

 Meios Libertos Líquidos (Cash-Flow) = 6.231,52 €; 

 Estado e Outros Entes Públicos: 

o Saldo Devedor = 0,30 €; 

o Saldo Credor = 3.492,73 €. 

 Acréscimos e Diferimentos: 

o Saldo Devedor = 14.380,00€; 

o Saldo Credor = 10.240,94€. 

 Outros Devedores = 0,00€. 

 Outros Credores = 72.253,00€. 
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SERVESCUT-Serviços ao Escutismo, Unipessoal, 
Lda. 

Exercício: Moeda: Unidade: 

 2009 EUR Euros 

BALANÇO    

 Contribuinte: 508943140 Pág. 1/3

A C T I V O   2009   

Fixo: AB AP AL 

   Imobilizações incorpóreas       

      Despesas de instalação 480,00 480,00 0,00

      Despesas de investigação e de desenvolvimento 0,00 0,00 0,00

      Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00

      Trespasses 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00   0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00   0,00

 480,00 480,00 0,00

   Imobilizações corpóreas     

      Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00

      Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00

      Equipamento básico 0,00 0,00 0,00

      Equipamento de transporte 21.416,67 5.354,17 16.062,50

      Ferramentas e utensílios 0,00 0,00 0,00

      Equipamento administrativo 5.341,20 1.385,36 3.955,84

      Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00

      Outras imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00   0,00

      Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 0,00   0,00

 26.757,87 6.739,53 20.018,34

   Investimentos financeiros     

      Partes de capital em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00

      Empréstimos a empresas do grupo 0,00 0,00 0,00

      Partes de capital em empresas associadas 0,00 0,00 0,00

      Empréstimos a empresas associadas 0,00 0,00 0,00

      Títulos e outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00

      Outros empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00

      Imobilizações em curso 0,00   0,00

      Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00   0,00

  0,00 0,00 0,00

  Contabilidade - (c) Primavera 
BSS 

    

    

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas  

 
 

  

    

_____________________________________ _____________________________________ 
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SERVESCUT-Serviços ao Escutismo, Unipessoal, 
Lda. 

Exercício: Moeda: Unidade:  

 2009 EUR Euros  

BALANÇO     

 Contribuinte: 508943140 Pág. 2/3  

A C T I V O  2009    

Circulante: AB AP AL  

   Existências        

      Matérias primas, subsidiárias e de consumo 0,00 0,00 0,00  

      Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00  

      Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00  

      Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00  

      Mercadorias 0,00 0,00 0,00  

      Adiantamentos por conta de compras 0,00  0,00  

 0,00 0,00 0,00  

   Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)      

   Dívidas de terceiros - Curto prazo      

      Clientes, c/c 56.988,42  56.988,42  

      Clientes - Títulos a receber 0,00  0,00  

      Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00  

      Empresas do grupo 0,00  0,00  

      Empresas participadas e participantes 0,00  0,00  

      Outros accionistas(sócios) 0,00  0,00  

      Adiantamento a fornecedores 0,00  0,00  

      Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00  0,00  

      Estado e outros entes públicos 0,30  0,30  

      Outros devedores 0,00  0,00  

      Subscritores de capital 0,00  0,00  

 56.988,72 0,00 56.988,72  

   Títulos negociáveis:      

      Acções em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00  

      Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00  

      Acções em empresas associadas 0,00 0,00 0,00   

      Obrigações e tít. de particip. em empresas associadas 0,00 0,00 0,00  

      Outros títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00  

      Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00  

 0,00 0,00 0,00  

   Depósitos bancários e caixa:      

      Depósitos bancários 2.716,57  2.716,57  

      Caixa 10,02  10,02  

 2.726,59 2.726,59  

Acréscimos e diferimentos      

      Acréscimos e proveitos 14.380,00  14.380,00  

      Custos diferidos 0,00  0,00  

      Activos por impostos diferidos 0,00   0,00  

 14.380,00 14.380,00  

Total de amortizações...................  7.219,53    

Total de provisões.........................  0,00    

Total do activo............................... 101.333,18 7.219,53 94.113,65   

  Contabilidade - (c) Primavera BSS 

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas   
 

    

     

 _____________________________________  
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SERVESCUT - Serviços ao Escutismo, Unipessoal, Lda. Exercício: Moeda: Unidade:  

2009 EUR Euros  

BALANÇO    

Contribuinte: 508943140 Pág. 3/3  

C A P I T A L      P R Ó P R I O     E    P A S S I V O   2009   

Capital próprio       

   Capital  5.000,00   

   Acções (quotas) próprias - Valor nominal  0,00   

   Acções (quotas) próprias - Descontos e prémios  0,00   

   Prestações suplementares  0,00   

   Prémios de emissão de acções (quotas)  0,00   

   Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas  0,00   

   Reservas de reavaliação  0,00   

   Reservas:      

      Reservas legais  0,00   

      Reservas estatutárias  0,00   

      Reservas contratuais  0,00   

      Outras reservas  0,00   

   Resultados transitados  0,00   

Subtotal...............................................  5.000,00   

   Resultado líquido do exercício  -988,01   

   Dividendos antecipados  0,00   

Total do capital próprio.......................  4.011,99  

Passivo      

   Provisões para riscos e encargos      

      Provisões para pensões  0,00   

      Provisões para impostos  0,00   

      Outras provisões para riscos e encargos  0,00   

   0,00   

   Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo       

      Dívidas a instituições de crédito  0,00   

      Outros accionistas  ( sócios )      

      Fornecedores de imobilizado, c/c   0,00   

      Estado e outros entes públicos       

   0,00   

   Dívidas a terceiros - Curto prazo      

   Empréstimos por obrigações:      

      Convertíveis  0,00   

      Não convertíveis  0,00   

      Empréstimos por títulos de participação  0,00   

      Dívidas a instituições de crédito  0,00   

      Adiantamentos por conta de vendas  0,00   

      Fornecedores, c/c  4.114,99   

      Fornecedores - Facturas em recepção e conferência  0,00   

      Fornecedores - Títulos a pagar  0,00   

      Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar  0,00   

      Empresas do grupo  0,00   

      Empresas participadas e participantes  0,00   

      Outros accionistas  ( sócios )  0,00   

      Adiantamentos de clientes  0,00   

      Outros empréstimos obtidos  0,00   

      Fornecedores de imobilizado, c/c  0,00   

      Estado e outros entes públicos  3.492,73   

      Outros credores  72.253,00   
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   79.860,72   

   Acréscimos e diferimentos      

      Acréscimos de custos  10.240,94   

      Proveitos diferidos  0,00   

      Passivos por impostos diferidos   0,00   

   10.240,94   

Total do passivo.......................................  90.101,66   

Total do capital próprio e do passivo......  94.113,65   

 
 
 
 

Contabilidade - (c) Primavera BSS  

A Administração/Gerência ____________________________ O Técnico oficial de contas _______________________ 
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Servescut - Serviços ao Escutismo, Unipessoal, Lda. 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
Data: 31 de Dezembro de 2009

Unidade Monetária: Euros
        

CÓDIGO 
  

EXERCÍCIOS 

(C.E.E.) 2009 2008 

A CUSTOS E PERDAS         

2. a) 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:         

    Mercadorias 311,00 €   0,00 €   

    Matérias 0,00 € 311,00 €  0,00 € 0,00 € 

2. b) 62 - Fornecimentos e serviços externos   17.716,56 €    0,00 € 

3 Custos com pessoal:         

3. a) 641 + 642 Remunerações 32.999,14 €   0,00 €   

3. b) Encargos Sociais:         

  643 + 644 Pensões 0,00 €   0,00 €   

  645/8 Outros 4.865,11 € 37.864,25 €  0,00 € 0,00 € 

4. a) 662 + 663 - Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo 7.219,53 €   0,00 €   

4. b) 666 + 667 - Ajustamentos 0,00 €   0,00 €   

5 67 - Provisões 0,00 € 7.219,53 €  0,00 € 0,00 € 

5 63 - Impostos 32,35 €   0,00 €   

5 65 - Outros custos e perdas operacionais 0,00 € 32,35 €  0,00 € 0,00 € 

  (A)....................................   63.143,69 €    0,00 € 

6 682 - Perdas em empresas do grupo e associadas 0,00 €   0,00 €   

6 683 + 684 Amortizações e prov. de aplicações e inv. financeiros 0,00 €   0,00 €   

7 (1) Juros e custos similares 58,75 € 58,75 €  0,00 € 0,00 € 

  (C)....................................   63.202,44 €    0,00 € 

10 69 - Custos e perdas extraordinários   0,00 €    0,00 € 

  (E)....................................   63.202,44 €    0,00 € 

8 + 11 86 - Imposto sobre o rendimento do exercício   0,00 €    0,00 € 

  (G)....................................   63.202,44 €    0,00 € 

13 88 - Resultado líquido do exercício   -988,01 €    0,00 € 

      62.214,43 €    0,00 € 

            

CÓDIGO 
  

EXERCÍCIOS 
(C.E.E.) 2009 2008 

B PROVEITOS E GANHOS         

1 71 - Vendas:         

  Mercadorias 342,00 €   0,00 €    

  Produtos 0,00 €   0,00 €    

1 
72 - Prestação de serviços 

40.190,35 
€ 

40.532,35 €  0,00 €  0,00 € 

2 Variação da produção   0,00 €    0,00 € 

3 75 - Trabalhos para a própria empresa   0,00 €    0,00 € 

4 73 - Proveitos suplementares 0,00 €   0,00 €    

4 
74 - Subsídios à exploração 

14.380,00 
€ 

  0,00 €    

4 76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 €   0,00 €    

4 77 - Reversões de amortizações e ajustamentos 0,00 € 14.380,00 €  0,00 €  0,00 € 

  (B)....................................   54.912,35 €    0,00 € 

5 782 - Ganhos em empresas do grupo e associadas 0,00 €   0,00 €    
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5 784 - Rendimentos de participações de capital 0,00 €   0,00 €    

6 (2) Rendimentos de tíulos negociáveis e de outras aplicações fin. 0,00 €   0,00 €    

7 (3) Outros juros e proveitos similares 2,08 € 2,08 €  0,00 €  0,00 € 

  (D)....................................   54.914,43 €    0,00 € 

9 Proveitos e ganhos extraordinários   7.300,00 €    0,00 € 

  (F)....................................   62.214,43 €    0,00 € 

            
Resumo: 

  
Resultados operacionais: (B) - (A) = 

  
Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) = 

  
Resultados correntes: (D) - (C) = 

  
Resultados antes de impostos: (F) - (E) = 

  
Resultados líquido do exercício: (F) - (G) = 

  

2009 2008 
-8.231,34 €  0,00 € 

-56,67 €  0,00 € 

-8.288,01 €  0,00 € 

-988,01 €  0,00 € 

-988,01 €  0,00 € 

(1) 681 + 685 + 686 + 687 + 688 

(2) 7812 + 7815 + 7816 + 783 
(3) 7811 + 7813 + 7814 + 7818 + 785 + 786 + 787 + 788 
 
 

A Gerência / Administração T.O.C 
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