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      “Quando uma vez atravessava um lago no Canadá 
Superior, numa canoa da casca de vidoeiro, fui apanhado 
pelo vendaval. Foi uma experiência emocionante, enquanto 
durou, mas proveitosa.  

Havíamos percorrido rios e ribeiras, ora em águas mansas 
ora em cachoeiras, mas sempre no meio da magnificência 
variada da floresta. 

Era coisa desembocar do rio para a superfície vasta do 
lago e, partindo com o sol, encontrarmo-nos pouco depois 
sob um céu ameaçador no meio de um vendaval crescente e 
águas encapeladas.  

A frágil canoazinha, na qual não víramos até aí senão 
veículo par nos transportar sobre o rio, era a nossa única 
esperança de salvação. Se metesse uma vaga ou se topasse 
num escolho (de que havia por ali abundância) estávamos 
perdidos.  

A nossa pá, em vez de ser considerada simples instrumento 
de propulsão, tornou-se o meio único de evitarmos o assalto 
das vagas e de continuarmos a rota. Do manejo desse único 
utensílio dependia tudo. 

Numa travessia de quatro horas numa baía aberta 
encontram-se mais de mil ondas sem duas iguais, e qualquer 
uma delas pode alagar-nos com a maior facilidade, se não for 
convenientemente enfrentada, escreve Stewart E. White, 
naquele seu delicioso livro, a Floresta; e passa depois a 
explicar como se tratam. 

 
Com o mar pela amura, é preciso remar a sotavento. 

Quando a canoa sobe uma onda, deixa-se que a crista desvie 
um nadinha, mas logo que se começa a descer do lado 
oposto, é preciso dar à pá uma torção rápida para retomar a 
direcção conveniente... 

 
... com o mar pelo través é preciso remar para a frente. A 

correcção tem de se fazer exclusivamente pela inclinação do 
corpo. Para evitar que a canoa se volte, quando se sustenta 
no cima duma onda, é preciso torcer o corpo para o lado 
oposto... o momento critico é, naturalmente, aquele em que a 
crista da vaga passa por baixo da embarcação... 

 
... em todos os casos tudo depende da atenção, coragem 

e actividade concentradas do remador. O mais leve descuido 
é fatal. Mas a luta tem as suas compensações... 

 
... estás tão ocupado a derrubar ondas, que nem reparas 

no teu andamento. Não te ocorre que te aproximas do teu 
destino senão quando estás a algumas centenas de metros 
dele. Não afrouxes então o teu esforço...  

 
... Assim é – e o mesmo acontece na vida activa. 

 
 
 
 
 
 
 

(Baden Powell ,in  “A Caminho do Triunfo” – O Modo de ser Feliz - 13, 14 e 15) 
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1. Introdução 
 

 
 
 
 

 
 
 

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)...” 

 
Valores 
 

Caminhar é viver valores 
 
“...Não há caminho seguro sem referências, tal como não 

há construção firme sem alicerces. Os valores são, na 
caminhada da vida, os alicerces do edifício espiritual que 
queremos construir para Deus. 

Buscamos especialmente os valores perenes, aqueles que, 
mesmo quando a humanidade ainda deles não tinha 
consciência, já existiam, e que nunca hão-de deixar de 
existir...” 

 

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

 

Foi sob o lema de “Viver é Caminhar” que iniciamos o nosso mandato guiados por 

Paulo, o Apóstolo do Caminho, ao longo do qual procuramos aproveitar os tempos de 

conversão e de crescimento para que o Escutismo Católico Português se assuma, cada 

vez mais, como um espaço de crescimento das nossas crianças e dos nossos jovens. 

Neste nosso caminhar, individual e colectivo, pretendemos: 

 

Ser mais procurando o aperfeiçoamento das nossas vivências individuais, 

seguindo o conselho de S. Paulo “sejamos imitadores do Senhor”; 

 

Ser com procurando a disponibilidade de para servir, à imagem de Cristo pois 

também nós viemos para servir e não para ser servidos. 
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Ser para procurando assumir a nossa missão de educadores cristãos 

inseridos nas diversas comunidades e assumindo-se como “uma 

carta de Cristo escrita por nós”. 

 

Olhando para este percurso, vemos que não estivemos sós, que não fomos “uma 

voz que clamou no deserto” sentimo-nos acompanhados, de uma forma especial no 

processo de conversão e crescimento da nossa acção pedagógica. O movimento de 

Renovação da Acção Pedagógica transformou-se numa aldeia educativa, onde todos e 

cada um de nós, quis participar na educação de Lobitos, Exploradores Pioneiros e 

Caminheiros. A criação do quadro conceptual necessário para o prosseguimento da acção 

foi feita de forma partilhada e participada, todos nos sentimos “membros do mesmo corpo”. 

Os primeiros manuais de apoio aos dirigentes resultam de uma comunhão de escrita, 

reveladora de uma vontade colectiva de ir mais além. E a adesão fulminante das unidades 

à fase piloto foi a demonstração clara deste desejo de sermos mais, com os outros e para 

o Senhor. 

 

Foi este espírito de ser e de estar que permitiu uma refundação das propostas 

educativas, aprofundando a fidelidade ao pensamento do Fundador e da Igreja, 

promovendo uma actualização da linguagem, da mística, da simbologia, encontrando 

novos patronos mais mobilizadores e modelos de vida que os complementam. A 

personalização do acto educativo leva cada um a construir o seu próprio plano curricular, 

promovendo um real regresso às origens na aplicação do método escutista idealizado por 

Baden-Powell. 

 

Vemos também “uma multidão incontável” de dirigentes que quiseram protagonizar um 

processo de formação intensivo para estarem à altura do desafio que eles próprios se 

impuseram. Para além da generosidade do seu esforço, da sua competência e da sua 

dedicação estes dirigentes foram a chama que nos iluminou e aqueceu nos momentos de 

desfalecimento. Eles foram o instrumento mobilizador da Associação. 

 

Para responder a estes desafios a estrutura dos Serviços Centrais cresceu em 

voluntariado e redimensionou-se em termos de profissionais, quer nuns quer noutros as 

palavras-chave: autonomia, responsabilidade, dedicação e amizade assumiram o comando 

das acções e conduziram a estratégia de cooperação e complementaridade a um estádio 

de comunhão na missão colectiva que todos assumiram. 
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A este esforço mobilizador correspondeu um crescimento real do efectivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverteu-se a tendência verificada nos últimos anos e a tendência europeia para a 

infantilização do movimento está claramente ausente do panorama do CNE e equilíbrio de 

géneros é algo que coloca a associação num percurso de desenvolvimento sustentado. 

Também na área financeira os resultados económicos e financeiros consolidam as 

opções tomadas e a sustentabilidade quer do plano e orçamento quer das reestruturações 

operadas. Tomando como referência dois momentos âncoras da vida económico-financeira 

da associação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados demonstram um desenvolvimento sustentado da associação e 

ilustram claramente a mobilização de todo o CNE em redor de uma vontade de renovação. 

Dir-se-ia que o ditado popular: “quem com Deus anda, Deus ajuda” assenta como uma 

luva nesta associação de escutismo católico. 

 

Pensar o futuro da associação de uma forma serena e colaborativa foi uma das 

propostas da presente Equipa Nacional. Deu-se início a esse processo com a realização 

do seminário nacional “CNE: que futuro?” onde mais de uma centena de caminheiros e 
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dirigentes, com a ajuda de alguns convidados, levaram a efeito uma reflexão conjunta. 

Esta reflexão incidiu não apenas na nossa actual realidade e nos Valores que nos animam 

mas também naquilo que nos rodeia e no ambiente em que vivemos (e que tem 

repercussões na nossa acção enquanto movimento educativo). Tendo sido o ponto de 

partida de uma reflexão que se quer mais generalizada, fica agora o desafio para as 

regiões (e outras estruturas que o entendam aceitar) de aproveitar a oportunidade de 

reflectir sobre a sua realidade e contribuir para esboçar o que pode ser o futuro do CNE. 

 

Um ano depois vemos que, todos nós, fomos capazes viver uma experiência de 

caminho que nos tornou mais homens, mais educadores e mais cristãos. 

Esta vivência de caminho foi colectiva, aprendemos, uns com os outros e 

consolidamos o edifício educativo que é o CNE. 

Por isso sentimos, a cada momento, a felicidade que os discípulos que se dirigiam 

a Emaús sentiram quando descobriram que Aquele outro viajante que os acompanhava no 

caminho era o Senhor.  
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2. Relatório de Actividade  
 

 
 

2.1. – Actividade desenvolvida pela Junta Central 
 

 

2.1.1.  

 

  Chefia Nacional 

 

As principais preocupações manifestadas em sede de plano viram a sua 

materialização realizada ao longo do ano com base em quatro vectores fundamentais: 

 

  Articulação de equipas 

  Dinamização territorial 

  Comunicação e Imagem 

  Representação do Movimento 

A visão integração da dimensão das juntas regionais como instrumentos privilegiados 

de animação territorial veio reforçar o papel de complementaridade entre o executivo 

nacional e os regionais. O que, em última instância, potencia a capacidade de 

desenvolvimento da associação, por isso as duas reuniões com as juntas regionais 

assumem uma importância vital, não pelas decisões tomadas, mas pelo espaço de partilha 

e de reflexão que são,  

Mas o ter um olhar particular para cada uma das regiões, respondendo às suas 

preocupações e de seguindo as suas iniciativas permitiu que uma rede de entreajudas na 

qual todos fomos aprendizes e da qual todos saímos mais enriquecidos. 

Num ano marcado pela realização de oito acampamentos regionais: Alentus (Beja e 

Évora), Bragança, Guarda, Leiria, Santarém, Setúbal, Viana e Vila Real, onde tivemos a 

oportunidade de acampar e partilhar com jovens e dirigentes os ensinamentos do Campo e 

de verificar a qualidade educativa e organizativa das regiões. Em todos eles sentia-se o 

espírito empreendedor com que B-P caracterizava o Escuteiro e a alegria contagiante de 
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lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e dirigentes, esta era tão intensa que o tacto 

podia senti-la. 

O Oceanus (acampamento nacional dos escuteiros marítimos) foi de uma 

intensidade que os jovens quase caminhavam sobre as águas do Sado. 

O Acampamento Luso-Luxemburguês mostrando algumas fragilidades de 

planificação da equipa inicial, permitiu termos, “ao vivo e a cores”, uma demonstração clara 

da dedicação e competência dos profissionais do CNE que, sob a coordenação de jovens 

dirigentes, foram a pedra basilar do êxito alcançado. 

De realçar que estes 10 acampamentos movimentaram mais de 12 mil jovens. 

Neste primeiro ano de mandato, a reformulação do sistema de comunicação e 

imagem foi uma preocupação constante e que se materializou na Flor de Lis que assumiu 

a sua missão de veicular conteúdos e reflexões capazes de proporcionar ao seu leitor o 

prazer de descobrir ou redescobrir algo de novo, que lhe valorize o seu conhecimento e 

que crie nele a vontade de espreitar na caixa de correio para usufruir novos momentos de 

leitura. A questão do espaço ocupado pelos actos oficiais tem que ter uma solução criativa 

que permita mais espaço para o verdadeiro leitor. 

A reformulação do sítio de CNE tendo como base o utilizador foi uma reforma 

estruturante que o ano de 2009 deverá ajudar a consolidar com a ajuda dos utilizadores. 

A utilização de novas ferramentas de comunicação no espaço TIC veio permitir uma 

maior agilidade e eficácia na comunicação interna, na partilha de conteúdos e na criação 

de novos espaços de formação. 

Este processo de comunicação aliado à definição de uma nova linha gráfica mais 

jovem e dinâmica, veio permitir aliar a acção educativa a uma imagem mais próxima da 

realidade que somos no contexto nacional. 

Temos consciência que não há movimento ou organização que subsista se não for 

capaz de criar um processo de preparação de novos quadros e de renovação. Por isso, a 

preocupação de valorizar os espaços do exercício de cidadania, proporcionando aos 

jovens a possibilidade de serem construtores de cidade (no dizer de António Sérgio) teve a 

sua materialização em sede de Cenáculo, quer de âmbito regional, quer de âmbito 

nacional. Aí vimos despontarem novas lideranças e consolidarem-se outras, que 

prontamente se integram nas diversas equipas nacionais. É com este sentimento de que o 

futuro se constrói hoje que acolhemos estes jovens em espaços que permitem o 

desenvolvimento das suas capacidades e a vivências de novas experiências. Momento alto 

deste jogo de valorização das novas lideranças foi o Apis 2008, realizado em S. Jacinto. 

 A representatividade do CNE nos fóruns juvenis foi sendo paulatinamente mudada 

passando os mais experientes para uma situação de retaguarda, de acompanhamento, 

assumindo os mais jovens a posição de vanguarda representativa. 



 

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 
29 de Março e 

20 de Setembro
Fátima Juntas Regionais 8.b) x     Reuniões em Março e em Setembro 

  

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 

  
Reuniões com as Juntas Regionais, 

em cada região 
CN (a definir) Regiões Juntas Regionais 8.c) x     

Braga, Viana, Porto, Lisboa, Algarve, Guarda, 
Portalegre e Castelo Branco, Madeira e Açores 

  

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 

  

Elaboração de uma base de 
conhecimento de legislação que 

tenha incidência na acção do CNE 
ENRE Setembro Nacional 

Associados, 
Agrupamentos, JR e JN 

9.c)       x  Iniciado em 2009 

Reeestruturação, valorização e 
dinamização da LisOnline 

EFL 2º trimestre Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR e JN 
9.c)       X 

A reestruturação está desenvolvida. Está em curso o 
processo de migração e dinamização da LisOnline 

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

versão em papel 
ENFL Permanente Nacional 

Associados, 
Agrupamentos, JR, JN, 

Exterior 
9.c)       x    

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 

Integrar em todas as equipas jovens 
com vocação para áreas específicas 
no domínio da fotografia, jornalismo, 
comunicação, imagem, informática e 

ambiente 

ENFL, 
ENC&I, ENI 

e ENA 
Permanente Nacional 

Caminheiros, 
companheiros, 

dirigentes 
1.a) x

     

Representar o CNE na estrutura do 
CNJ 

ENRE Permanente Lisboa 

Caminheiros, 
companheiros, 

1.c) x
   

No  ano  de  2008  a  ENRE  representou  o  CNE  em  2 
Assembleias  Gerais  do  CNJ,  em  11  reuniões  de 
Comissão e em 4 reuniões de Grupo de Trabalho, com 
uma  participação  em  reuniões  de  83%  (total  de  18 
reuniões) Dirigentes 

Colaborar com os representantes do 
CNE em outros níveis de 

representação (ex. CMJ’s) 
ENRE Permanente Nacional 

Representantes nos 
CMJ 

1.c) 
   

x 

A  lei  que  regula  os  Conselhos  Municipais  da 
Juventude foi recentemente aprovada, aguardamos o 
início  da  execução  desta  para  começar  as 
movimentações  para  daqui  criarmos  uma  rede  de 
representantes externos. 

Dinamizar momentos sobre C&I junto 
dos jovens - Cenáculo 

ENC&I 2º trimestre Lisboa 
Caminheiros e 
companheiros 

1.f) 
 

x
   

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

ENC&I 4º trimestre Nacional 
Caminheiros, 

companheiros, CILs e 
jovens dirigentes 

1.f) 
 

x
   

Sensibilizar e Integrar os 
participantes do Cenáculo no trabalho 

corrente do CNJ 
ENRE e EPC Mai-08 A definir 

Caminheiros e 
Companheiros 

participantes no 
Cenáculo 

1.f) 
 

x
 

Apesar de termos um elemento da equipa na equipa 
projecto  do  cenáculo,  até  à  data  não  houve  a 
concretização desta intenção. Da EP do Cenáculo tem 
havido  outros  temas  prioritários  para  os  seus 
trabalhos. 

Encontro de reflexão sobre Cenáculo EPC 

29 Fevereiro 
Ferreira do 

Alentejo 

Observadores, Chefes 
de Equipa Projecto e 
adjuntos do Cenáculo 

Nacional 

1.c) 
x

     

1 e 2 Março x  

2º Encontro do 6º Ciclo do Cenáculo 
Nacional 

EPC 
9, 10 e 11 de 

Maio 
Lisboa 

Caminheiros e 
Companheiros 

participantes no 
Cenáculo 

1.e) x
     

 

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 
 
 
 
 
 
 

Cenáculo Aberto do 6º Ciclo EPC 
10 e 11 de 

Maio 
Lisboa 

Caminheiros e 
Companheiros 

participantes no 
Cenáculo 

1.e) x          

1º Encontro do 7º Ciclo do Cenáculo 
Nacional 

EPC 
7 a 9 de 

Novembro 
Lamego 

Caminheiros e 
Companheiros 

participantes no 
Cenáculo 

1.e) x          

Encontro de Equipas Nacionais – 
APIS 2008 

EApis 15 e 16 Março S. Jacinto 
Equipas e colaboradores 

no nível nacional 
2.h) x          

Encontro de formação/ actualização 
de conhecimento dos participantes 

no CNJ, CCJ e CMJ 
ENRE 4º trimestre A definir 

Representantes externos 
da Associação 

2.h)    x    

Está  agendado  para  o  final  deste  ano  de  2009 
formação  em  Participação  política  e  Relações 
Públicas  e  Protocolo.  Os  conhecimentos  têm  sido  
construídos  pela  acção  e  por  uma  esquema 
praticamente mensal de reuniões. 

Participação no encontro Anual de 
Representantes Externos do 

Movimento Escutista 

Comité 
Europeu 
WOSM e 
Comité 

Europeu 
WAGGS 

Outubro Irlanda 
Representantes externos 

da Associação 
2.h) x       

Estiveram presentes o Márcio Barcelos e o Manuel 
Martins, aguardamos relatório 

Participação no curso de formação 
de formadores em educação não-

formal 

Bolsa de 
Formadores 

do CNJ 

A definir pelo 
CNJ 

A definir pelo 
CNJ 

Formadores jovens no 
activo do CNE 

2.h)    x    
Por  falta de orçamento do CNJ estes cursos não  se 
realizaram. 

Participação no Seminário de 
Partilha de Metodologias entre 

formadores de Educação Não Formal 
e Educação para os Direitos 

Humanos activos na área juvenil em 
Portugal 

Bolsa de 
Formadores 

do CNJ 

A definir pelo 
CNJ 

A definir pelo 
CNJ 

Formadores jovens no 
activo do CNE 

2.h)    x    
Por  falta de orçamento do CNJ estes cursos não  se 
realizaram. 

Participação em Formação de 
Gestão de Projecto 

Bolsa de 
Formadores 

do CNJ 

A definir pelo 
CNJ 

A definir pelo 
CNJ 

Representantes externos 
da Associação 

2.h)    x    
Por  falta de orçamento do CNJ estes cursos não  se 
realizaram. 

Promover acção de formação para 
colaboradores da Flor de Lis 

ENFL Junho Lisboa 

Colaboradores regionais, 
pontuais e responsáveis 
de outras publicações 

escutistas 

2.h)    x       

Chefia Nacional 



 

12> Relatório e Contas . 2008 _ Junta Central 
 

Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso 

 

 
 

 
 
 

CNA 
 
 
 
 
 

Escolher para cada equipa um 
membro mais experiente que possa 

aconselhar 
todas Permanente Nacional 

Caminheiros e 
Dirigentes 

3.a)       x    

Criar rede de representantes 
externos da associação 

ENRE 4º trimestre Nacional 
Representantes 

externos 
3.a)       x 

Aguardamos  possibilidades  de  inverificação  de 
representantes. 

Utilizar a Lis como instrumento de 
animação / formação de dirigentes 

ENFL Permanente Nacional Dirigentes 4.a) x          

Produzir ferramenta (CD) com 
sugestão de procedimentos e fichas 

de trabalho para integração da 
protecção da floresta contra 

incêndios em actividades de verão 

ENC&I, ENA 24 de Maio Nacional JR e JN 4.g)       x    

Identificar valências especificas de 
cada centro ou campo de gestão 

nacional e outros de forma a 
potenciar especificidades em termos 
de conteúdos ambientais a explorar 

e completar no conjunto 

ENA Outubro Nacional 
Centros e Campos 

escutistas 
4.f)       x    

Utilizar a Lis para divulgação de boas 
práticas 

ENFL Permanente Nacional Todos os associados 5.a) x          

Desenvolver manual de normas 
gráficas de imagem do triénio para 

aplicação geral do CNE, 
disponibilizando em formato 

electrónico 

ENC&I Junho Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.a) x          

Fornecer ferramentas de imagem 
aos agrupamentos – Elementos 

gráficos de estacionário a 
disponibilizar em formato electrónico 

ENC&I Setembro Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.a)       x    

Desenvolver vídeo promocional do 
CNE 

ENC&I 4º trimestre Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.a)    x   
Produziu‐se  vídeo  de  apresentação  e  sensibilização 
para  a  temática  do  triénio,  e  não  de  promoção 
escutista para fora 

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

Nível Local  

ENC&I 4º trimestre Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.a)       x    

Disponibilizar o Moodle no portal do 
CNE 

ENI 12-Fev Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.a)  9.c) X          

 

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  
  
  
  
  
  
  

Disponibilizar no website módulos de 
auto-estudo para as ferramentas 

actualmente disponíveis (moodle, e-
mail, fórum, plesk, …) 

ENI 2º trimestre Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.b)    X   
Será feito no 2º semestre 2009, após estabilização de 
ferramentas disponibilizadas. 

Traduzir brochura “Representing the 
Scout Movemment” e disponibilizar 

em format digital 
ENRE Setembro Nacional 

Rede de 
representantes do CNE 

7.c) x       
A  revisão  e  publicação  serão  realizadas  em  2009, 
neste momento encontramo‐nos em  fase de  revisão 
gráfica final. 

Divulgar as iniciativas do CNJ e das 
organizações que o constituem no 

website 
ENRE Permanente Nacional Associados 7.c)       x 

Não  encontramos  uma  solução  possível  para  este 
problema. 

Identificar os representantes do CNE 
em estruturas de representação 

locais (ex. CMJ’s) 
ENRE 3º trimestre Nacional 

Representantes do 
CNE ao nível Local 

7.c)       x 
Não  houve  ainda  movimentações  para  a  que  tal 
avançasse, devido ao  timing da aprovação  legislativa 
que enquadra   

Uniformizar a imagem do nível 
nacional, criando regras de utilização 

através de Manual de Normas 
Gráficas 

ENC&I Maio Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.c) x          

Definir regras para a comunicação 
externa e veiculação das opiniões 

oficiais do CNE 
ENC&I Maio Nacional JR e JN 7.c)       x    

Desenvolver campanha para 
divulgação do CNE através de 

animação multimédia 
ENC&I 4º trimestre Nacional 

Associados, 
Agrupamentos, JR e JN 

7.c)    x      

Desenvolver vídeo promocional do 
CNE 

ENC&I 4º trimestre Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

7.c)    x      

Definir públicos-alvo e dirigir a 
comunicação de forma mais 

adequada e direccionada 
ENC&I Agosto Nacional 

Associados, 
Agrupamentos, JR, JN, 

Exterior 
7.c)       x    

Dinamizar conteúdos da LisOnline ENFL 3º trimestre Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR e JN 
7.c)       x    

Desenvolver materiais 
(Apresentação, flyer, exposição, 

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

ENC&I Julho Nacional Equipas nacionais 7.c)    x      

 

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 

Campanha Calendário 2009, com 
especial cuidado na mensagem e 

conteúdo veiculado em texto e 
imagem 

ENC&I Maio Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

7.c) x          

Dinamizar uma divulgação nos 
media das actividades de verão 

regionais e de núcleo 
ENC&I Julho e Agosto Nacional JR e JN 7.d)    x      

Aumentar a capacidade de 
processamento e armanzenamento 

dos servidores para melhorar a 
qualidade dos alojamentos 

disponibilizados 

ENI 2º trimestre Nacional Agrupamentos, JR e JN 9.c) X          

Re-estruturar o portal nacional 
melhorando a navegabilidade. 

ENI  e 
ENC&I 

2º trimestre Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

9.c) X          

Implementar estrutura de helpdesk 
melhorando o suporte técnico a 

todos os associados 
ENI 2º trimestre Nacional Agrupamentos, JR e JN 9.c) X          

Implementar a Rede Nacional de 
Informática a partir da RNITI 

ENI 2º trimestre Nacional JR e JN 9.c) X          

Encontro da Rede Nacional de 
Informática 

ENI 20-Set A definir  JR e JN 9.c) X          

Criar uma imagem uniforme na 
comunicação via email (Noticias e 

emails) 
ENC&I Maio Nacional 

Equipas Nacionais e 
Serviços Centrais 

9.c) x          

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

direccionado e útil 

ENC&I Permanente Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

9.c)       X 
Foi feito no processo de migração do portal anterior 
para o portal actual. É necessário consolidar entre as 
várias formas de comunicação existentes 

Dinamizar uma área de Press no 
website 

ENC&I Permanente Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

9.c)    x      

Divulgação on-line da actividade 
corrente da representação no CNJ 

ENRE Permanente Nacional 
Associados, 

Agrupamentos, JR, JN, 
Exterior 

9.c)    x   

As actividades correntes do CNJ não têm sido alvo de 
um relato escrito formalizado, existindo uma partilha 
informal entre os elementos da ENRE. No momento 
não temos área do site do CNE ou solução para a 
partilhar destas informações. 

Chefia Nacional 



 

 

 

 

2.1.2.  

 
 

 

 

Assistência Nacional 

 

Tratou-se de um ano de grandes desafios e de muitas actividades.  

Como elemento-chave do ano de 2008, sublinho a preparação do arranque da fase 

de pilotagem da Renovação da Acção Pedagógica, com as inerentes implicações na área 

da «Animação da Fé», nomeadamente na elaboração de uma nova proposta de Mística e 

Simbologia para o CNE. Esse movimento de renovação requereu uma grande dedicação 

de muitos colaboradores em diferentes áreas, não sendo a área espiritual uma excepção. 

Uma outra vertente importante da acção que desenvolvi prende-se com um 

crescente conhecimento da realidade do escutismo em quase todo o país. Das 20 regiões 

escutistas de Portugal, tive oportunidade de visitar cerca de ¾, só em 2008. 

A propósito do Ano Paulino, muitas actividades foram desenvolvidas em todo o 

território nacional. Isso constituiu uma boa oportunidade para propor um ritmo comum a 

toda a Associação, centrado nos dois principais aspectos sugeridos para a vivência do Ano 

Paulino: a conversão e o crescimento. Na área da «Animação da Fé» houve muitos e 

criativos desenvolvimentos desta temática, em actividades de diferentes âmbitos. 

No ano de 2008 procurei constituir a Equipa Nacional de Assistência, prevista pelo 

nosso Regulamento Geral, por achar que esta pode ser útil ao trabalho nesta área. A 

referida Equipa já existe, apesar de ainda não ter sido oficialmente nomeada (o que irá 

acontecer muito em breve). 

 

Concretamente, no plano para 2008 apresentei à Associação algumas metas 

«visíveis», já que muito da acção que realizo não pode, evidentemente, ser quantificado ou 

definida num Plano Anual. Dessas metas, recordo alguns pontos: 

 

1. Divulgar material de apoio sobre S. Paulo 

2. Editar o «Caderno da Fé» para a I Secção 

3. Organizar um Seminário sobre «Imaginários Bíblicos e Escutismo» 

4. Editar o Novo Testamento Escutista (em parceria com a Sociedade Bíblica 

Portuguesa) 

5. Editar o caderno «Escutismo e Desenvolvimento Espiritual» 
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6. Editar subsídios para os Tempos Litúrgicos mais fortes (para as quatro Secções) 

7. Realizar um encontro com Assistentes Regionais e de Núcleo  

8. Disponibilizar para a Associação o Manual de um Curso para Assistentes 

 

Dos pontos apresentados, informo que o previsto nos pontos 6, 7 e 8 foi realizado.  

O ponto 1 foi parcialmente realizado, pois deixámos que a maior parte das dinâmicas 

ligadas ao Ano Paulino acontecessem a nível Regional ou de Núcleo.  

A realização do disposto no ponto 2 está em fase de conclusão.  

O previsto no ponto 3 foi adiado, em virtude de não haver data adequada para a sua 

realização. 

O que programámos no ponto 4 não está ainda disponível por motivos que nos 

ultrapassam, e que foram inteiramente inesperados. Esperamos, contudo, ter esse trabalho 

disponível a todo o momento. 

O que está referido no ponto 5 encontra-se em fase final de apreciação mas, 

provavelmente iremos encontrar uma alternativa para o que estava programado, em 

virtude de não o considerarmos benéfico para o CNE. 

Concluindo, o programa anual da Assistência teve de sofrer alguns ajustes, mas 

entendemos que atingiu de forma satisfatória os objectivos propostos. 

 

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

ano: 

Ja
n

ei
ro

 

- Participação na Tomada de Posse da Junta Central, na igreja de Santo Condestável, em 

Lisboa (05 Jan) 

- Participação no encontro de Assistentes da Região de Lisboa, com Sr. Bispo D. Tomaz 

Nunes, organizado pelo Assistente Regional (10 Jan) 

- Participação, como formador, no Curso de Aprofundamento Pedagógico inter-regional (Beja, 

Évora e Santarém) em Vila Nova de Milfontes, dinamizando a Unidade de Formação sobre 

«o Sentido de Deus», celebrando a Eucaristia e participando em actividades do Curso (12-

13 Jan) 

- Participação em encontro de Assistentes da Região de Évora, em Vila Viçosa, organizado 

pelo Assistente Regional (17 Jan) 

- Participação na tomada de posse da Junta Regional de Portalegre-Castelo Branco, em 

Castelo Branco (20 Jan) 

- Participação no INDABA MAR em Ferragudo (26-27 Jan) 
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F
ev

er
ei

ro
 

- Participação nas Jornadas Laicais em Fátima, organizadas pela Comissão Nacional de 

Movimentos e Obras (08-10 Fev) 

- Participação no Dia do Lobito do Núcleo Centro-Norte da Região do Porto, em Água Longa 

(16 Fev) 

- Participação, em representação do CNE, na tomada de posse do Sr. Arcebispo de Évora, D. 

José Francisco Alves (17 Fev) 

M
ar

ço
 

- Participação no Seminário «Técnica ao Serviço da Educação», no Porto (01-02 Mar) 

- Participação em Seminário Ecuménico da Conferência Internacional Católica do Escutismo, 

em Aylesford, Inglaterra (06-09 Mar) 

- Reunião da Junta Central com as Juntas Regionais, em Fátima (29 Mar) 

A
b

ri
l 

- Participação em Reunião de redacção de textos sobre processo RAP, no Pragal-Almada 

(05-06 Abr) 

- Participação em reunião da Equipa Nacional do Programa Educativo, em Coimbra (18 Abr) 

- Participação nas Comemorações do Dia de S. Jorge (para Exploradores) da região de Beja, 

em Moura (20 Abr) 

- Participação em actividade Drave Anima, do Núcleo Oriental de Lisboa (25-27 Abr) para 

Dirigentes, Candidatos e Dirigentes e Caminheiros/Companheiros em Insígnia de Ligação 

M
ai

o
 

- Participação na Formação de um Curso de Animação Local da Região de Évora, em 

Alcáçovas, dinamizando a Unidade de Formação «O Chefe de Agrupamento como 

Animador da Fé» (17-18 Mai) 

- Participação no Conselho Nacional Plenário, em Fátima (23-25 Mai) 

Ju
n

h
o

 

- Reunião de Assistentes Regionais e de Núcleo, em Fátima (05 Jun) 

- Participação no fim-de-semana SICAR, na Quinta da Montanha, perto do Gradil – Mafra, na 

Região de Lisboa (20-22 Jun) 

- Participação na tomada de posse da Junta Regional de Santarém (27 Jun) 

- Participação no Comité Nacional dos Adultos, em Fátima (29 Jun) 

Ju
lh

o
 

- Participação em debate cinematográfico no Clã Universitário do Porto (09 Jul) 

- Visita a Acampamento Regional de Santarém (22-24 Jul) 

- Visita a Acampamento Regional de Vila Real (24-26 Jul) 

- Visita a Acampamento Luso-Luxemburguês para a Terceira Secção, na Idanha-a-Nova (26-

28 Jul) 

A
g

o
st

o
 - Visita a «Oceanos» (Acampamento organizado pela dimensão marítima do CNE) (2-5 Ago) 

- Visita a Acampamento Regional de Leiria (5-6 Ago) 

- Visita a Acampamento Inter-regional de Beja e Évora, «Alentus» (6-7 Ago) 
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S
et

em
b

ro
 

- Participação em Unidade de preparação para a formação de Agrupamentos Piloto RAP, em 

Fátima (06-07 Set) 

- Participação no Indaba-Açores (RenovAçores), na ilha Terceira – dinamizando dois 

momentos: um sobre «Espírito de grupo-Espírito de patrulha); e outro sobre «Valores e 

Missão do CNE» – e formação de Agrupamentos Piloto da renovação da Acção 

Pedagógica (09-14 Set) 

- Participação em Reunião da Junta Central com as Juntas Regionais e Comité dos Adultos, 

em Fátima (19-21 Set) 

- Formação de Agrupamentos Piloto RAP em Lisboa (27 Set) 

- Participação em Formação Piloto RAP, em Coimbra (28 Set) 

O
u

tu
b

ro
 

- Participação em Seminário Escutista Nacional, em Aveiro (04-05 Out), proferindo uma 

prelecção sobre o tema «Ainda há valores?» 

- Participação em Comité Escutista Nacional em S. Jacinto – Aveiro (11 Out) 

- Participação em Tomada de Posse da Região de Braga e início do Ano Escutista, em 

Barcelos (12 Out) 

- Participação no Conselho Regional de Viseu, em Santa Comba Dão (19 Out) 

- Participação no Fescut (Festival da Canção Escutista Nacional, para Caminheiros e 

Companheiros) (20 Out) 

N
o

ve
m

b
ro

 

- Participação no Mercado Internacional, na Tocha (01 Nov) 

- Participação no Encontro Nacional de Centros Escutistas, em S. Jacinto (02 Nov) 

- Participação no dia D (dia do «Dirigente»), realizado nas instalações do Centro de 

Formação Militar e Técnica da Força Aérea Portuguesa, na Ota, e dinamização de um 

atelier subordinado ao tema «Ai de mim senão evangelizar» (07-09 Nov) 

- Participação na Peregrinação Mundial da Conferência Internacional Católica do Escutismo a 

Roma  (16-20 Nov) 

- Participação no Conselho Mundial da Conferência Internacional Católica do Escutismo, em 

Roma (21-23 Nov) 

- Reunião da Equipa Nacional de Assistência, em Fátima (26 Nov) 

- Participação no Curso de Auxiliares de Formação, no Porto, e Missa no Aniversário de 

Falecimento do Pe. Manuel Fonte, na Póvoa de Varzim  (28-30 Nov) 

D
ez

em
b

ro
 

- Participação em Seminário da Conferência Internacional Católica do Escutismo para a 

Associação de Escuteiros de Angola, em Cacuaco – Angola (08-14 Dez) 
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O
u

tr
as

 A
ct

iv
id

ad
es

 
- Acompanhamento do lançamento do projecto sobre o Centro Escutista de Fátima. 

- Participação em 18 reuniões da Junta Central. 

- Reunião com os responsáveis pelo Cenáculo Nacional (de Caminheiros e Companheiros). 

- Acompanhamento de reunião com funcionários dos Serviços Centrais e celebração da 

Eucaristia nas instalações dos Serviços em vários momentos relevantes. 

- Desenvolvimento de um projecto conjunto com a Sociedade Bíblica Portuguesa, de 

publicação de uma edição escutista do Novo Testamento. Este projecto foi proposto pela 

Sociedade Bíblica e acolhido pelo CNE. Por motivos de edição, a que somos inteiramente 

alheios, já houve um atraso de vários meses na entrega do Novo Testamento, esperando 

nós, a todo o momento, que esteja disponível para a Associação. 

- Representação do CNE junto da Nunciatura Apostólica em Lisboa (22 Abr). 

- Participação nas promessas escutistas da Ramada e Agualva Cacém – Região de Lisboa. 

- Reunião com os membros da Comissão Episcopal dos Leigos e da Família, em Fátima. 

- Colaboração activa e assídua na Revista Flor de Lis. 

- Fornecimento de conteúdos para o site do CNE, sobre diferentes e actuais temáticas 

(nomeadamente sobre o Beato Nuno e S. Paulo, e sobre os Tempos Litúrgicos). 

- Desenvolvimento, junto com uma equipa mais vasta, das bases da «Mística e Simbologia» a 

propor na Renovação da Acção Pedagógica. 

- Criação da Equipa «Beato Nuno» e início do desenvolvimento do seu trabalho. 

- Resolução de questões problemáticas e estudo de processos. 

- Criação da Equipa Nacional de Assistência (que conta com 9 elementos: 6 sacerdotes, 1 

diácono e 2 leigos). Esta equipa ainda não foi nomeada oficialmente. 

- Dinamização do serviço de coordenação da colaboração escutista em Fátima (através de 

um delegado designado para essa função) 

- Conclusão da revisão do Curso de Assistência Escutista, com a inclusão das alterações que 

o processo RAP propõe. 

- Revisão do «Caderno da Fé» para Lobitos. Este processo encontra-se quase concluído. 
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2.1.3.  

 

 

 

“Adormeci e sonhei que a vida era alegria; 
despertei e vi que a vida era serviço; servi e vi 
que o serviço era alegria”. 

Tagore 

 

O ano de 2008 foi sem dúvida um ano de serviço e alegria. Serviço pelas diversas 

iniciativas desenvolvidas, alegria pelas equipas que constituímos, pelo trabalho 

desenvolvido e, sobretudo, pelo empenho de todos em concretizar o processo de 

Renovação da Acção Pedagógica, iniciado em 2001 e agora retomado. 

 

Fruto dum forte investimento, foi possível alcançar versões preliminares dos 

projectos educativos das quatro Secções, em torno de um novo sistema de progresso, que 

se consubstanciaram em manuais para os animadores. 

 

Quatro projectos educativos que, em consonância com a Proposta Educativa do 

CNE, se pautam por um maior personalismo na relação educativa e um papel mais activo 

dos jovens na definição do seu percurso pessoal, com um reforçado papel dos guias e 

respectivos conselhos. 

 

92 Agrupamentos, de Norte a Sul, passando pelos Açores e Madeira, aceitaram este 

desafio de integrar a fase piloto que, uma vez concluída, irá permitir avaliar e validar as 

alterações propostas para o paradigma educativo da nossa Associação. Destes 92 

Agrupamentos vieram Chefes de Unidade e de Agrupamento, das suas Regiões vieram 

Tutores, Monitores e Formadores, tendo todos participado nas formações de fim-de-

semana, realizadas em Braga, Coimbra, Açores, Lisboa e Madeira, que envolveram no 

total cerca de 600 pessoas. 

 

Para além do RAP, outro processo se constituiu como uma envolvente nacional, 

ainda que de uma forma menos visível: o início de um estudo exaustivo dos conteúdos 
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funcionais de cargos e funções do CNE, ao qual naturalmente se associará uma definição 

de perfis de adultos no CNE. 

 

A vivência do Ano Jubilar Paulino marcou e marca o ano escutista de 2008-2009, 

tendo sido linha condutora de muitas actividades e encontros ao nível nacional. 

 

Os Encontros realizados com os diversos responsáveis pedagógicos, pelos Adultos, 

pelo Programa Educativo e pelas Secções; as grandes actividades, o Oceanos, em Tróia; 

o Dia D, com um modelo renovado; o acampamento Lët’zXPort, organizado em parceria 

com a Lëtzebuerger Guiden a Scouten; os Cursos Complementar de Formação e de 

Animadores de Formação; o Enforma; a participação em reuniões e encontros europeus, 

entre outros, constituíram-se como passos importantes num caminho comum e destaque 

ainda para o arranque dos trabalhos de organização do Contingente Português ao 

RoverWay 2009, liderado pelo CNE. 

 

Caminhar com as pessoas foi o nosso propósito. Construir uma Secretaria Nacional 

Pedagógica onde adultos e programa educativo fossem um pensamento convergente, uma 

ideia possível, um caminho percorrido… 

Para isso, começámos a estruturar uma Secretaria que é extensa e diversificada nas 

suas equipas, exigente consigo própria e que todos – cada qual de sua forma específica – 

pretende envolver no processo de desenvolvimento pedagógico do CNE. 

 

Terminámos o ano de 2008 tendo realizado actividades e iniciativas em 13 das 

nossas 20 Regiões. Ainda não fizemos o pleno, pois queremos ir presencialmente a todas 

elas, mas havemos de lá chegar. 

 

Finalizado que está o ano de 2008, abrem-se portas a novas oportunidades 

educativas, a uma escolha de trilhos em diversas áreas para o crescimento e 

desenvolvimento enquanto Secretaria, enquanto Equipa numa busca da excelência de 

trabalho, de parcerias enriquecedoras interna (com as Regiões) e externamente (com 

outras entidades da sociedade civil ou públicas). 

 

Continuar a caminhar e caminhar com um sentido reforçado, é o nosso sentimento e 

propósito no final de 2008, na transição para um 2009 também ele recheado de desafios e 

oportunidades. 

 



 

Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNP 
 

Acção de formação para membros de 
Mesas dos Conselhos 

ENFAs (a definir) (a definir) Mesas dos Conselhos 4. e) 
   

X 
Recrutado o Responsável pela Acção de Formação, foi 
esta postergada para 2009. 

Animação do contingente nacional ao 
Lands of Adventure 2008 

ENEM / SI 10-15.Agosto 
Kandersteg 

[Suíça] 
Exploradores / Moços 4. d) X

   
Participação  de  uma  Patrulha  de  Exploradores  de 
Ponta Garça [Açores]. 

Animação do contingente nacional ao 
Lët’zXPort 2008 

ENPM / SI 19-28.Julho 
Idanha-a-

Nova 
Pioneiros / Marinheiros 

/ Dirigentes 
4. d) X

   
Participação de 23 Pioneiros e 4 Animadores. 

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  Por enquanto, limitado aos Agrupamentos Piloto. 

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  Por enquanto, limitado aos Agrupamentos Piloto. 

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
 

Postergado para 2009. 

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

divulgação de oportunidades de 
formação externas ao CNE 

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

3. c)  
X

 
Postergado para 2009. 

Animação da Estação Nacional do 
JOTA/JOTI com base no Ano 

Europeu do Diálogo Intercultural 

EN Secções / 
EPII 

18-19.Outubro (a definir) Geral 5. a) X
   

Estação Nacional em Belmonte. 

Caderno da Fé ENL / AN Setembro Nacional Lobitos / Dirigentes 6. c) X 
Recebida a versão existente, foi solicitada uma revisão 
geral da mesma. 

CAF ENFF 
22-

23.Novembro 
(a definir) Dirigentes 2. k) X

Reajustado  para  29.Novembro‐01.Dezembro, 
coincidindo com CCF, no Porto. 

Caminhadas de Evangelização ENCC / AN 
Setembro-
Dezembro 

Nacional 
Caminheiros / 
Companheiros 

6. c) 
   

X  Postergado para 2009. 

Campos de Trabalho – Drave 2008 EGBNIV 10-16.Agosto Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f) X
   

Realizado  com  45  participantes  nacionais  e  15 
franceses. 

Cartaz e Postal com Proposta 
Educativa 

ENP Setembro Nacional 
Dirigentes / Pais / 

Exterior 
1. d), 4. m) 

   
X  Só ficam disponíveis em 2009. 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNP 
 

CCF ENFF 6-8.Dezembro (a definir) 
Dirigentes (habilitados 

com CAP/IEFP) 
2. k) X

   
Reajustado  para  29.Novembro‐01.Dezembro, 
coincidindo com CAF, no Porto. 

Comité Nacional do Programa 
Educativo 

ENPE / 
EPRAP 

1.Maio Fátima 
Responsáveis 

Regionais do Programa 
Educativo 

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

X

1-2.Novembro (a definir) X
   

Reajustado  para  11‐12.Outubro,  em  São  Jacinto, 
realizando‐se em  conjunto  com Comité Nacional dos 
Adultos 

Comité Nacional dos Adultos ENAd 
29.Junho Fátima 

Responsáveis 
Regionais dos Adultos 

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

X

11-12.Outubro (a definir) X
Em  conjunto  com  Comité  Nacional  do  Programa 
Educativo, em São Jacinto 

Concepção do modelo pedagógico do 
Oceanos 2008 

ENPE 1-10.Agosto Tróia Geral 4. b) X
   

Participação de 510 elementos e animadores. 

Conclusão da estruturação do Curso 
de Assistentes Escutistas 

ENFA / AN Dezembro Nacional Assistentes 2. e) 
   

X  Em fase final de revisão/conclusão. 

Concurso de Ideias sobre Modelo 
Pedagógico do Rover 

ENCC 
Outubro-

Dezembro 
Nacional Clãs e Dirigentes 1. c), 4. c) 

   
X  Em fase de concepção; a ser lançado em 2009. 

Conselho Consultivo Marítimo ENP 25-27.Janeiro Ferragudo 
Chefes de 

Agrupamento 
Marítimos 

2. a) X
     

Co-organização do Lët’zXPort 2008 ENPM / SI 19-28.Julho 
Idanha-a-

Nova 
Pioneiros / Marinheiros 

/ Dirigentes 
1. c) X

     

Criação da Equipa Projecto 
RoverWay 2009 

ENCC / SI Maio Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

4. d) X
     

Criação de um modelo de formação 
contínua para animadores 

ENRGAA Dezembro Nacional Dirigentes 2. d) 
   

X 
Iniciado  planeamento  tendente  à  renovação  do 
sistema de formação. 

Criação de uma bolsa de recursos 
para apoio técnico aos animadores 

de unidade em termos de integração 
EPI Dezembro Nacional Dirigentes 4. l) 

   
X 

Equipa em fase de recrutamento, tendo sido levado a 
efeito uma open‐call. 

Criação de uma estrutura de Cursos 
de Guias / Timoneiros / Mestres / 

Chefes de Equipa / Arrais 
EN Secções Dezembro Nacional 

Guias / Timoneiros / 
Mestres / Chefes de 

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

 
X

 
Postergado para 2009. 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNP 
 

Criação de equipas transgeracionais Todas Permanente Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

3. a) X
     

Curso Monográfico Náutico ENFA 25-27.Abril 
Figueira da 

Foz 
Dirigentes 2. j), 4. k) X Postergado para 2009. 

Definição do modelo de animação 
pedagógica dos centros e campos 
escutistas segundo a respectiva 

tipologia 

EAPCCE Setembro Nacional 
Centros e Campos 

Escutistas 
4. f) 

   
X 

Equipa em fase de recrutamento, tendo sido levado a 
efeito uma open‐call. 

Definição do modelo do Dia D ENP Julho Nacional Dirigentes 
2. d), 4. b), 
4. j), 6. c) X

     
Definição do modelo pedagógico dos 

contingentes a actividades 
internacionais 

ENP Dezembro Nacional Dirigentes 4. d) 
 

X
 

Postergado para 2009. 

Definição dos conteúdos funcionais 
dos cargos e funções nos diversos 

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

   
X 

Processo iniciado, mas que apenas terá conclusão em 
2009. 

Dia D ENAd 8-9.Novembro (a definir) Dirigentes 
2. a), 2. d), 
4. j), 6. a), 

6. c) 
X

   
Realizado  na  Ota,  sob  o  lema  «Discípulos  com  São 
Paulo», tendo tido 278 participantes. 

Disponibilização de material 
pedagógico em formato electrónico 

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

 
X

   

Divulgação de Missal multilingue ENP / AN Dezembro Nacional Geral 5. c) 
   

X 
Preparação  e  articulação  com  a  Editora,  em Milão, 
não  ficaram  finalizados  a  tempo  de  editar  ainda  em 
2008. 

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 Novembro Nacional CNE 6. e) 
   

X 
Equipa em fase de recrutamento, tendo sido levado a 
efeito uma open‐call. 

Documento de orientação sobre 
inclusão e interculturalidade 

EPII Novembro Nacional CNE 5. a), 6. e) 
   

X 
Equipa em fase de recrutamento, tendo sido levado a 
efeito uma open‐call. 

Documento de orientação sobre 
integração 

EPI Novembro Nacional CNE 4. l) X 
Equipa em fase de recrutamento, tendo sido levado a 
efeito uma open‐call. 

Dravim EGBNIV 27-28.Setembro Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) X
   

Realizado com 150 participantes. 

EDF ENAd / ENFF (a definir) (a definir) 
Directores de 

Formação 
2. f) X

   
Em  conjunto  com  ENFORMA,  a  25‐26.Outubro,  em 
Viseu. 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNP 
 

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

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

4. a) X
     

Encontro de Formação com 
Dirigentes das Unidades-Piloto ENPE / EN 

Secções / 
EPRAP 

27-28.Setembro Fátima 
Dirigentes das 

Unidades-Piloto 
1. b) X

   

Realizados  5  encontros,  a  6‐7.Setembro  [Açores  e 
Braga],  13‐14.Setembro  [Madeira]  e  27‐28.Setembro 
[Lisboa  e  Coimbra],  com  um  total  de  560 
participantes. 

Encontro de Monitorização com 
Dirigentes das Unidades-Piloto 

ENPE / EN 
Secções / 
EPRAP 

22.Novembro Fátima 
Dirigentes das 

Unidades-Piloto 
1. b)    X    Postergado para 2009. 

Encontro de trabalho sobre Mística e 
Simbologia 

ENP / 
EPRAP / AN 

5-6.Abril Almada Dirigentes Convidados 6. a) X         

Encontro Nacional dos Responsáveis 
Regionais das Secções 

EN Secções / 
EPRAP 

01.Maio Fátima 
Responsáveis 

Regionais das Secções 
1. b), 2. a), 

2. d) 

X      
Em  conjunto  com  Comité  Nacional  do  Programa 
Educativo. 

1-2.Novembro (a definir)    X    Cancelado. 

Encontros com São Paulo EGBNIV 
26-27.Julho 

Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) 
X       Realizado com 15 participantes. 

22-
23.Novembro X       Realizado com 20 participantes. 

Encontros de Redacção dos novos 
Projectos Educativos e do novo 

Sistema de Progresso 

EN Secções / 
EPRAP 

5-6.Abril Almada 
EN Secções / EPRAP / 

Redactores 
Convidados 

1. b) 

X         

10-11.Maio (a definir) X       Reajustado para 17‐18.Maio, em Abrantes. 

31.Maio-
1.Junho 

(a definir) X      
Realizado  nas  Alhadas,  onde  se  repetiu  um  quarto 
encontro a 3‐6.Julho. 

Enforma ENA / ENFF (a definir) (a definir) Formadores 2. f) X       Em conjunto com EDF, a 25‐26.Outubro, em Viseu. 

Ephata EGBNIV 28-31.Agosto Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c) X      
Reajustado  para  06‐08.Dezembro,  tendo  tido  20 
participantes. 

Escutismo & Desenvolvimento 
Espiritual 

ENP / AN Setembro Nacional Dirigentes 1. d), 6. b)       X  Versão em fase final de revisão. 

Estabelecimento de uma base Scouts 
of the World em São Jacinto e na 

Drave 
ENCC Permanente 

São Jacinto Caminheiros / 
Companheiros 

4. f)      
X  Realização  de  contactos  exploratórios  e  de  preparos 

iniciais. Drave X 

Gestão do Quadro Nacional de 
Formadores 

ENAd Permanente Nacional Formadores 2. k) X         

Guia Alimentar para Escuteiros ENP Outubro Nacional Geral 5. d)       X  Em fase final de produção. 

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

Todas Permanente Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

1. a) X      
Objectivo não atingido a 100%, mas com elevado grau 
de concretização. 
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Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 
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Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNP 
 

IndabaMar ENP 25-27.Janeiro Ferragudo Dirigentes Marítimos 2. a) X         

KitRAPido ENPE Junho Nacional Dirigentes 1. b)       X  Em fase final de produção. 

Living Stones 2008 ENP / AN 1-6.Agosto 
Chorow 
[Polónia] 

Dirigentes 6. f)    X    Inexistência de participantes portugueses inscritos. 

Livro da Lei e Promessa ENP Setembro Nacional Geral 6. b)       X 
Em fase fina de produção e de articulação com a 
Editora francesa. 

Manuais provisórios para elementos e 
animadores das Unidades-Piloto 

ENPE / 
EPRAP 

Setembro Nacional Unidades-Piloto 1. b)       X 
Manuais dos animadores editados em Setembro; 
manuais dos elementos em fase final de 
concepção/produção. 

MDEM ENFA 

28-30.Março Oeiras Candidatos a 
Dirigentes Marítimos / 

Companheiros em 
Insígnia de Ligação 

2. j) 

X

  

  

  
30.Maio-
1.Junho 

(a definir) X   

Momentos de formação e qualificação 
para as equipas projecto de âmbito 

nacional 
ENFAs (a definir) (a definir) Equipas Projecto 2. h) X       Realização de momento de formação no Sicar. 

Participação na estruturação do 
Projecto Mambré 

ENP / AN Permanente Europa CNE 6. f)       X 
Contactos estabelecidos com interlocutores do MSC, 
dos Mynions, dos SGdF e da AGESCI.  

Participação activa na dinamização 
no I Congresso do Voluntariado 

ENRGAA 
29.Novembro-
1.Dezembro 

Lisboa Dirigentes / Exterior 7. c)       X  Congresso postergado para 2009. 

Plano estratégico de dotação 
nacional e regional de formadores 

qualificados 
ENAd Dezembro Nacional Regiões 2. k) X      

Definição de plano de formação de formadores para o 
triénio. 

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 

Estruturação do Programa Damião de Góis, 
apresentado no Comité Nacional de Adultos de 
Outubro. 

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  Preparação de iniciativa a ocorrer em 2009. 

Promoção e acompanhamento de 
Clãs Universitários, Clãs em 

Seminários e outras eventuais 
estruturas com propósitos análogos 

ENCC Permanente Nacional Caminheiros 4. i)       X  Contactos exploratórios e preparos iniciais. 
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SNP 
 

Publicação de Documento 
Pedagógico evocativo do centenário 
do “Escutismo para Rapazes” e que 
acentue a sua importância educativa 

ENP Outubro Nacional Dirigentes 4. h)       X 
Atraso no recrutamento do Responsável; edição 
postergada para 2009. 

Publicação do Cadernos de 
Imaginários para Exploradores e 

Moços 
ENEM Setembro Nacional 

Exploradores / 
Dirigentes 

4. a)       X  Em fase final de produção. 

Recrutamento de Voluntários de 
Apoio a Iniciativas Pedagógicas 

ENP Permanente Nacional 
Caminheiros / 

Companheiros / 
Dirigentes 

1. a) X       Recrutamento por open‐call. 

Reformulação do modelo e processo 
de avaliação do desempenho dos 

formadores 
ENAd Dezembro Nacional Formadores 2. b)       X  Em fase de concepção. 

Revisão do Manual do Curso de 
Chefes de Equipa / Arrais 

ENCC Dezembro Nacional 
Chefes de Equipa / 

Arrais 
3. c), 5. d)       X 

Avaliação do material existente e recolha de material 
adicional. 

Revisão do Manual do Guia de 
Patrulha / Timoneiros 

ENEM Dezembro Nacional 
Guias de Patrulha / 

Timoneiros 
3. c)       X  Postergado para 2009. 

Seminário sobre a dimensão 
espiritual do Escutismo integrado na 

Academia da Região Europeia 
ENP / AN 23-26.Outubro 

Mollina 
[Espanha] 

Dirigentes 6. f) X       Participação de 4 Dirigentes. 

Sicar ENP (a definir) (a definir) 
Membros das equipas 

da SNP 
2. h) X       Realização em Mafra, a 20‐22.Junho. 

Talitha Kum EGBNIV 24-26.Outubro Drave 
Caminheiros / 
Companheiros 

4. f), 6. c)          Realizado com 50 participantes. 

Via Lucis ENCC / AN Mensal Nacional 
Caminheiros / 
Companheiros 

6. c)    X    Postergado para 2009. 

Viver o Tempo – Subsídios para 
Reflexão Individual e Comunitária 

ENP / AN Outubro Nacional Geral 6. c)       X  Em fase final de revisão. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.4.  

 

 

 

 

 

Pensar num mundo cada vez mais diverso mas também cada vez mais próximo, é 

uma tarefa aliciante para uma Equipa Internacional. São inúmeros os rumos que se podem 

seguir, e enorme a motivação que vem do facto de nos sentirmos parte de um movimento 

implantado à escala mundial. 

O ano de 2008 foi o tempo de definir para onde se deveria direccionar o trabalho, 

traçando metas e objectivos que melhor definissem o caminho. 

  

 

As finalidades fixadas para o ano de 2008 eram: 

 

1. Definir e (re)abrir os caminhos a serem trabalhados na dimensão internacional 

do CNE; 

2. Dar visibilidade e evidenciar as mais-valias da vivência da dimensão 

internacional no Escutismo; 

3. Iniciar um processo de envolvimento e qualificação de diversos agentes, na 

área internacional; 

4. Procurar conferir mais qualidade aos processos já instalados. 

 

O trabalho levado a cabo desenvolveu-se nas duas vertentes principais da acção 

da Secretaria Internacional (a Pedagógica e a Institucional) e organizou-se em volta dos 5 

trilhos de actuação previamente definidos.  

De entre as diferentes iniciativas levadas a efeito em cada um dos Trilhos referidos 

(v. tabela geral), vale a pena destacar o seguinte: 

 

 Trilho Português:  

 A realização da 1ª edição do Mercado Internacional, como a actividade de 

referência da SI em termos de promoção da dimensão internacional do Escutismo 

no CNE, constituiu um marco importante pelo seu carácter pioneiro. Um evento que 
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se quer ver repetido anualmente, melhorado e com crescente número de 

participantes. 

 A criação e implementação do Fundo Francisco Sousa Dias é também digna de 

referência pela oportunidade de abrir a amplitude do apoio que pode ser dado a 

projectos de cariz internacional, constituindo um incentivo significativo. 

 A presença em ACAREGs (com stands e actividades) constituiu também uma 

experiência encorajadora no domínio da divulgação da dimensão internacional e 

que se quer aprofundar no futuro. 

 Merecem ainda referência, no domínio do envolvimento dos agentes a trabalhar 

nesta área na associação, o reforço do trabalho com os Interlocutores 

internacionais e a realização dos Conselhos Consultivos Internacionais, 

plataforma de reflexão e aconselhamento da Equipa Internacional. 

 

 Trilho Ibérico:  

 O trabalho neste domínio sofreu um impulso muito significativo nomeadamente no 

restabelecimento das ligações com o Movimiento Scout Católico. Retomou-se a 

realização das Cimeiras Ibéricas e foi possível, no domínio da animação dos 

dirigentes na área internacional, voltar a promover a organização duma actividade 

conjunta: o Travessia 2009, cujos trabalhos preparatórios foram decorrendo no ano 

a que refere este relatório. 

 

 Trilho Lusófono:  

 O reforço do diálogo no seio da Comunidade de Escutismo Lusófono (CEL) foi 

concretizado pela participação na Conferência da CEL e contactos subsequentes. 

 Especial atenção foi dada ainda ao acompanhamento de projectos no espaço 

lusófono (nomeadamente o africano) realizados por Unidades do CNE. Este 

cuidado foi acompanhado por um diálogo mais institucional com as associações 

respectivas, que ainda assim carece de aprofundamento e concretização no futuro. 

 

 Trilho Europeu:  

 O CNE continuou a consolidar a sua presença activa na Região Europeia do 

Escutismo. Tal foi feito através da colaboração permanente em diversos Grupos de 

Trabalho e Comités, na frequente participação em seminários e eventos (com 

incentivos à participação de representantes das Regiões) e na presença nas 

plataformas relevantes (ex: Grupo Lisboa) 
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 Foi ainda possível reforçar a posição do CNE como organizador de eventos 

europeus através do acolhimento da reunião da Rede do Crescimento e do Fórum 

Europeu do Programa Educativo e Recursos Adultos cuja organização foi atribuída 

à associação. 

 

 Trilho Global:  

 O ponto alto neste domínio terá sido a participação no Fórum Mundial de Jovens 

e na Conferência Mundial da OMME, realizados na Coreia do Sul, e que permitiu 

acompanhar os desenvolvimentos últimos da vida institucional da Organização bem 

como estabelecer diversos contactos. 

 

 

No final do 1º ano de mandato o balanço é considerado positivo em função das 

finalidades alcançadas e com o grau de concretização atingido.  

Acredita-se que foram lançadas bases sobre as quais poderá ser desenvolvido trabalho 

sustentado ao longo de 2009 e para além disso. Sempre com a expectativa de que neste 

percurso, cada um se sinta mais próximo do mundo e mais perto de dar largas aos seus 

horizontes. 
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Em 
curso 

 

SI 
 
 
 
 

Rever os EPIs – conteúdo e dinâmica 
Equipa de 

Revisão dos 
EPIs 

1º e 2º 
trimestres 

Leiria 
- 2.n) 

x
  

  
Novo modelo a ser implementado nos EPIs de 2009 

Lisboa X   

EPIs – Encontros de Preparação 
Internacional 

Equipa de 
Formação 
dos EPIs 

05-Abr Lisboa 
Caminheiros, 

Companheiros, 
2.n) 

x      
Foram  ainda  realizados mais 2  EPI  extraordinários  a 
pedido de regiões/núcleos 17-Mai Fátima x      

11-Out Évora x      

Encontro Anual de directores de 
centros escutistas. 

Departament
o Nacional 
de Centros 

Escutistas/E
quipa 

Internacional

Outono S. Jacinto 
Directores/staff de 
centros escutistas 

2.o) x      
Intervenção  sobre a dimensão  internacional durante 
o Encontro Nacional organizado pelo DNCE 

Actualizar os conteúdos sobre a 
Dimensão Internacional do CIP 

Equipa 
Internacional

/EPN 

3º e 4º 
trimestres 

Lisboa - 2.p)    x   
A  realizar  aquando  da  revisão  mais  geral  dos 
conteúdos de Formação  deste curso 

Conselho Consultivo (incl. Reunião 
anual dos II) 

Equipa 
Internacional

Junho Lisboa 
Interlocutores 

Internacionais & 
convidados 

3.e) x       Realizadas 2 reuniões do CCI 

Kit Internacional 
Equipa 

Internacional
2º, 3º e 4º 
trimestres 

Lisboa 
Responsáveis de 

projectos internacionais 
4.a)  c)  p)       x    

Acampamento Luso-Luxemburguês 
EPN/Equipa 
Internacional

18-31 Julho 
CNAE 

Idanha-a-
Nova 

Pioneiros 4.b) x   
  
  

Realizado  com  participação  do  CNE  aquém  do 
desejável 

Produção das “Linhas Orientadoras 
para organização de um Contingente” 

Equipa 
Internacional

/EPN 

1º, 2º e 3º 

Lisboa 
Responsáveis de 

contingentes nacionais 
4.a)   c)    x

  
  

  
trimestres 

Organizar o contingente oara o 
RoverWay 2009. 

EPN/Equipa 
Internacional

Todo o ano Todo o país Caminheiros 4.c)   d)       x 
Apoio  à  organização  do  contingente  que  se  estima 
venha a incluir cerca de 220 elementos do CNE 

Produzir um “Stand Internacional” 
Equipa 

Internacional
2º e 3º 

trimestres 
Lisboa 

Dirigentes e 

4.n)   7.f)       x    Equipas de animação 
das secções 

Realizar o Mercado Internacional 
Equipa 

Internacional
08-Nov Lisboa 

Caminh., Comp., Cils e 
Dirig. 

4.b.)  o) x      
1ª  edição  avaliada  positivamente  pelos  cerca  de  60 
participantes presentes 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso 

 

 
 

SI 
 
 
 
 
 

Divulgação da Dimensão Internacional 
em ACAREGs. 

Equipa 
Internacional

Julho/Agosto Vários Regiões CNE 
3. d)   4.o)  

p) x       
Presenças nos ACAREGs de Setúbal, Santarém, Leiria, 
Guarda, Évora/Beja 

Criação de uma base de recursos no 
website 

Equipa 
Internacional

Anual Lisboa CNE 4.p)  5.c)  p)       x    

Participar no EuroSea 
Equipa 

Internacional
/EPN 

7-11 Maio Irlanda 
Dirigentes do 

Escutismo Marítimo 
4.q)   7.f) x        2 participantes 

Criação de uma apresentação de 
motivação ao voluntariado; 

Equipa 
Internacional

/EPN 

2º e 3º 
trimestres 

Lisboa 
Caminheiros, 

Companheiros, 
CILs e Dirigentes 

5.f)      x    

Divulgação de oportunidades 
internacionais externas ao Escutismo 

Equipa 
Internacional

1º, 2º e 3º 
trimestres 

Lisboa 
Caminheiros, 

Companheiros, 
CILs e Dirigentes 

5.g)   7.f);       x    

Participação no Fórum de Jovens do 
Escutismo Mundial e na Conferência 

Mundial (Coreia) 

Equipa 
Internacional

/EPN 

7-10 Julho e 
14-18 Julho 

Coreia do Sul
Caminheiros e 

Dirigentes, delegados 
nacionais 

7.f)  e)   j)   
9.h)  j) x    

  
  

1 participante no Fórum de Jovens  
3 participantes na Conferência Mundial 

Participação no Seminário Mundial da 
CICE (Coreia) 

Equipa 
Internacional

/AN 
10-13 Julho Coreia do Sul

Dirigentes Delegados 
nacionais 

7.f)   e)   j)    x      

Participação no Conselho Mundial e 
no Conselho Europeu da CICE (Itália) 

Equipa 
Internacional

/AN 
21-23 Julho Itália 

Dirigentes Delegados 
nacionais 

7.f)   e)   j) x        3 participantes 

Participar na Rede Norte-Sul. 
Equipa 

Internacional
/CNA 

Outubro Luxemburgo 
Caminheiros, 

Companheiros, 
CILs e Dirigentes 

7.f)   e)   j) x    
  
  

1 participante 

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

Equipa 
Internacional

Todo o ano Vários 
Dirigente do CNE no 

Comité CICE-EM 
7.f)   j) x          

Reactivar as iniciativas  Agrupamento-
Irmão e Formador-Irmão. 

Equipa 
Internacional

/EPN 
Todo o ano Todo o país 

Agrupamentos e 
Formadores 

7.l)  7i)       x    

Seminário Ecuménico 
Equipa 

Internacional
/AN 

7-9 Março Inglaterra AN 7.f)   j) x        1 participante 

‘Agora’ 
Equipa 

Internacional
/CNA 

3-6 Abril Suíça 
Caminheiros / 
Companheiros 

7.f)  j.) x        2 participantes escolhidos pelo Cenáculo 
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Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‘RoverNet’ 
Equipa 

Internacional
/EPN 

3-6 Abril Suíça 
Responsáveis  
nacionais C/C 

7.f)  j.) x        2 participantes 

Seminário ‘Participação Juvenil’ 
Equipa 

Internacional
/CNA 

9-13 Abril Alemanha 
Caminheiros / 

Companheiros, jovens 
Dirigentes 

7.f)    j) x        2 participantes 

Encontro da ‘Rede do Crescimento’ 
Equipa 

Internacional
25-27 Abril Portugal 

Responsáveis 
nacionais 

7.f)   j) x        1 participante regional 

Grupo de Lisboa 
Equipa 

Internacional
2-4 Maio Bélgica 

Responsáveis 
nacionais 

7.f)   j) x        1 participante 

‘Living Stones’ 
Equipa 

Internacional
1-6 Agosto Polónia Jovens Dirigentes 7.f)  j.)    x      

Acampamento ‘Lands of Adventure’ 
Equipa 

Internacional
/EPN 

10-15 Agosto Suíça 
Patrulhas envolvidas no 

Programa 
4.c)   7.f) x        Participação de 2 patrulhas da Região Açores 

‘Summer Academy’ 
Equipa 

Internacional
1-7 Setembro Espanha 

Interessados nas 
temáticas 

7.f)   j.) x       
9 participantes,  incluindo  representantes das  regiões 
de Santarém, Bragança 

Cimeira Euro-Árabe 
Equipa 

Internacional
22-26 Outubro Suécia Direcções nacionais/EI 7.f)   j.)    x    Adiada para 2009 

Encontro da Rede Europeia de 
Representantes em CNJ 

Equipa 
Internacional

/CNA 
Outubro Irlanda 

Representantes 
escutistas em 

plataformas juvenis 
7.f)   j) x        2 participantes 

Encontros com o MSC (2) 
Equipa 

Internacional

26-27 Abril Lisboa e 
Santiago de 
Compostela 

Direcções nacionais e 
regiões 

7.f)  j)   k) 

x       
Realizada uma Cimeira Ibérica restrita (representantes 
das  Equipas  Nacionais)  e  outra  alargada  com  a 
presença  das  Regiões  (da  parte  do  CNE:  Açores, 
Algarve,  Braga,  Bragança,  Madeira,  Portalegre  e 
Castelo Branco, e Viana do Castelo 

4º trimestre x       

Cimeira Lusófona durante a 
Conferência Mundial. 

Equipa 
Internacional

14-18 Julho Coreia do Sul Delegação nacional 7.f)   j) x       
Participação  na  cimeira  da  CEL  e  realização  de 
reuniões  bilaterais  com  cada  uma  das  associações 
lusófonas presentes 

Apoio ao processo de acreditação do 
CNE da Guiné-Bissau. 

Equipa 
Internacional Todo o ano Lisboa 

CNE-GB   Bureau 
Mundial 7. l) 

      x 
Contactos com o Bureau Mundial nesse sentido; visita 
programada para Maio 2009 

Acompanhamento de projectos de 
voluntariado na Comunidade 

Lusófona 

Equipa 
Internacional

Todo o ano Lisboa 
Participantes de 

projectos de 
voluntariado 

7.i)   l) x          

Renovar e qualificar a página web da 
SI 

Equipa 
Internacional

2º, 3º e 4º 
trimestres 

Lisboa CNE 5.c)   9.c)  i)    x      
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Plano 
Trienal 
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S N
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Rever os procedimentos de realização 
de actividades internacionais 

Equipa 
Internacional

3º e 4º 
trimestres 

Lisboa CNE 
4.n)   5.g)   

7.f)       x    

Organização do Seminário Nacional 
“CNE: que futuro?” 

Equipa de 
Estratégia / 

DNA 
4/5 Outubro Aveiro 

Dirigentes, CILs e 
caminheiros 

7. a) x       
Uma centena de participantes deu início a um 
processo de reflexão estratégica sobre o futuro do 
CNE 

  

Definir modelo colaborativo de 
elaboração e manutenção de uma 

Estratégia para o CNE 

Equipa de 
Estratégia 

3º e 4º 
trimestres 

  CNE 7. g) x       
Modelo definido e partilhado com o CNE; prevê o 
contributo activo das diferentes estruturas da 
associação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.5.  

 

 

 

Como foi apontado no Plano Anual, a acção da SNPD para o Ano de 2008, era 

essencialmente de realização de um trabalho de gestão e organização dos recursos 

encontrados e existentes, para a partir dos quais, depois conseguir proporcionar uma 

melhor organização interna e por conseguinte assegurar um desenvolvimento continuado 

no seu desempenho. 

 

Convém referir que esta Secretaria, é totalmente nova no seu modelo de 

concepção, já que para além da normal execução das iniciativas dos seus departamentos, 

tem também como grande responsabilidade a gestão, acompanhamento e monitorização 

dos Planos Anuais da Junta Central. 

 

Decorrente das atribuições afectadas à SNPD, foram por necessidade operacional 

organizados quatro Departamentos Nacionais: 

 

- Departamento Nacional de Radioescutismo; 

- Departamento Nacional de Protecção Civil e Segurança; 

- Departamento Nacional de Actividades; 

- Departamento Nacional de Centros Escutistas. 

 

No organograma funcional destes departamentos, foi privilegiado um trabalho em 

rede, com os Chefes de Departamento como primeiros interlocutores, devidamente 

apoiados a nível de secretariado por uma profissional dos Serviços Centrais e claro está 

com a coordenação e supervisão do SNPD e o seu adjunto, sempre em estreita 

colaboração. 

 

Naturalmente e compreensivelmente não conseguimos executar e levar a cabo 

todas as actividades agendadas, mas muitas delas apesar de não terem terminado em 

2008, estão em desenvolvimento e esperamos durante o ano de 2009 conclui-las. 
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Das iniciativas terminadas, destacamos duas ou três por cada Departamento e que 

tiveram resultados muito positivos, alcançando claramente os objectivos a que nos 

propusemos: 

 

Departamento Nacional de Radioescutismo: 

 

- As Jornadas de Radioescutismo realizadas no Porto e em Coimbra, tiveram a 

participação no total de 18 pessoas entre Delegados Regionais e também 

representantes de Agrupamentos, que foram à procura de novos conteúdos e 

formação nesta técnica, muito apreciada. 

- O Jota/Joti, cuja estação a Região da Guarda, através do seu Agrupamento de 

Belmonte acolheu, foi um momento importante de contacto com outras realidades 

escutistas do País e do Estrangeiro. 

 

Departamento Nacional de Protecção Civil e Segurança: 

 

- O Encontro Nacional de Delegados Regionais, reuniu em Braga cerca de 20 

participantes de várias Regiões e foi uma altura de grande partilha e debate nesta 

área sensível e de enorme interesse para o CNE, já que a componente da 

prevenção e segurança nas actividades escutistas, são cada vez mais 

fundamentais. 

 

- O Prociv, simulacro que a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) levou a 

cabo e no qual o CNE participou, e o Sistagus, actividade interna, na qual alguns 

Agrupamentos, deram uma resposta pronta e mostraram sensibilidade para estas 

questões da segurança e prevenção, foram actividades que chamaram a atenção 

para estas realidades. 

 

Departamento Nacional de Actividades: 

 

- Vale a pena destacar a iniciativa pioneira da animação temática do Conselho 

Nacional Plenário. Abordando o tema do Ano Paulino o DNA, conseguiu realizar 

uma dinâmica muito interessante, que a todos envolveu. 

- O Seminário “CNE, que futuro?”, realizado em Aveiro em parceria com a 

Secretaria Internacional, foi uma actividade que mobilizou cerca de 150 

Dirigentes, para a reflexão de pensar o que desejamos para a nossa Associação. 
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- Em conjunto com a Secretaria Nacional Pedagógica, o DNA, esteve directamente 

envolvido na preparação e realização do Dia D, na Ota, assumindo e 

implementando dinâmicas inovadoras traduzidas na aplicação de um novo modelo 

para esta actividade. 

 

Departamento Nacional de Centros Escutistas: 

 

- É digno de salientar todo o trabalho de investigação e recolha de dados de 

todos os Centros Escutistas Nacionais, o qual se traduziu posteriormente na 

actualização da informação no site, bem como na publicação na revista Flor de 

Lis. 

- Cerca de 50 participantes, encontraram-se no CNFA de S. Jacinto para um 

Encontro destinado a directores e equipas de Staff de Centros Escutistas. 

Foi um Encontro muito importante e muito bem conseguido, tendo em conta o 

futuro destes espaços, como locais privilegiados para a educação e formação 

escutista de jovens e adultos e será certamente um marco no futuro destes 

Centros. 

 

 

Com base nestas realizações e em outras que também foram executadas, bem 

como em toda a reestruturação que foi feita a nível da organização dos Departamentos, 

podemos considerar o ano de 2008, como bastante positivo e deixa expectativas muito 

animadoras para a consolidação do trabalho iniciado, o qual nos irá possibilitar em 2009 a 

concretização dos outros projectos lançados para os restantes anos do mandato, sempre 

com a preocupação pela excelência das suas concretizações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNPD 

Incluir novas pessoas e pessoas 
jovens para que tragam novas ideias 

e dinâmicas aos projectos a 
desenvolver 

SNPD  e 
Chefes de 
Equipas de 
Projectos 

- - 
Caminheiros, CIL's, 

Dirigentes 
1.a)   4.b)       x    

O motivar os dirigentes a uma 
participação baseada na partilha de 

experiências e enriquecimento mútuo, 
divulgar, organizar e promover a 

actividade do Dia D 

Equipa de 
Projecto do 

Dia D  

Maio a 
Setembro 

- Dirigentes 2.d)  4.b)    x   
Cooperação com a SNP que foi responsável pela 

dinamização da actividade 

Criar dinâmicas participativas que 
privilegiem uma formação informal no 

âmbito do Dia D 

Equipa de 
Projecto do 

Dia D  
Outubro (até ao Dia D) Participantes no Dia D 2.d)  4.b) x          

Criar condições e facilitar a 
participação dos dirigentes em 

formação informal 

Equipa de 
Projecto do 

Dia D  
Outubro (até ao dia D) Participantes no Dia D 2.d)   

 
X  

Não se criaram ainda condições ao nível dos 
timings e do custo da participação 

Jornadas de Radioescutismo DNR 

31-Mai Porto 

Caminheiros e 
Dirigentes 

2.a)   7.c) 

 X         

01-Jun Coimbra  X         

21-Jun Beja    X    Falta de inscrições 

22-Jun Lisboa  X         

Encontro Nacional de DRPCS e 
DnucPCS 2008 

DNPCS 10 e 15/05/08 
CE do Fraião 
(a confirmar) 

Estruturas Regionais e 
de Núcleo de PCS 

2.a) x          

Criar uma rede de delegados 
regionais e desenvolver acções e 
projectos comuns e em parceria 

respectiva 

DNR / DNA / 
DCE / 

DNPCS 
ano - CIL`s Dirigentes 3.a) 

x          

   x   
Estabelecimento de rede de contactos 

conducentes à sua criação  

x          

      X    

Desenvolver fichas de animação para 
elaboração de planos de segurança 

para: a) acampamentos b) 
acantonamentos c) raids/haykes  

DCE / DCPS 4º trimestre - Dirigentes 4.a)   
 

x 
Atraso relativamente ao inicialmente previsto, 

devido à recolha e produção de conteúdos junto 
de entidades exteriores parceiras 
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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 
levar para actividades com contactos 
de emergência e conteúdo das malas 

de primeiros socorros 

DCE / DPCS 4º trimestre - Dirigentes 4.a) 
   x  Atraso relativamente ao inicialmente previsto, 

devido à recolha e produção de conteúdos junto 
de entidades exteriores parceiras      X 

Encontro Anual de directores de 
centros escutistas. 

DNCE / SI Outono S. Jacinto 
Directores/staff de 
centros escutistas 

3.a) X        

Elaboração fichas técnicas e de 
informação específica ao 

Radioescutismo 
DNR ano - Dirigentes e unidades 4.a)   9.i)      x  A dinamizar nas Jornadas de Radioescutismo  

Valorização dos temas, objectivos e 
imaginários das actividades na 

primazia à valorização das técnicas 
escutistas 

DNA a partir Outubro - Equipas de Projecto 4.a)  b) x        

Dinâmicas criativas de exploração da 
mística e simbologia nas actividade 
em estreita ligação aos respectivos 

imaginários 

DNA + 
Guias das 
Equipas de 

Projecto 

a partir Outubro - Equipas de Projecto 4.b) x        

Promover, organizar e jogar o 
Jota/Joti 2008 

DNR, DAN, 
SNP 

Maio a Outubro web Agrupamentos 4.b) 
X

       

   x   
A autonomia da equipa organizadora permitiu 
que este Departamento tivesse apenas uma 

acção de complementaridade 

Jota/Joti 2008 DNR, DAN 18 e 19 Outubro - Agrupamentos 4.b)  7.c) 
X

       

   x   
A autonomia da equipa organizadora permitiu 
que este Departamento tivesse apenas uma 

acção de complementaridade 

Valorizar o método de projecto como 
ferramenta de criação de actividades 

em que os jovens têm particular 
relevo 

DNA + 
Guias das 
Equipas de 

Projecto 

a partir de 
Junho 

- Equipas de Projecto 4.a)  c)    x    Em fase de desenvolvimento / Projecto 

Produção de “linhas orientadoras” 
para estabelecer esquemas de 

preparação das actividades com os 
rapazes em ordem às suas funções 

DNA + 
Guias das 
Equipas de 

Projecto 

a partir de 
Junho 

- Equipas de Projecto 4.a)    x    Em fase de desenvolvimento / Projecto 
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Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNPD 

Re-organização do Campo de Idanha, 
com inventário do material existente 

DCE Abril a Junho Idanha CNE e utilizadores 4.f) X        

Elaboração de Regulamento e 
Normas para Utilização do Campo de 

Idanha 
DCE Abril a Junho - CNE e utilizadores 4.f) X        

Disponibilizar conjunto de 
oportunidades a disponibilizar nos 

Centros Escutisas 
DCE, SNP ano web CNE e utilizadores 4.f)  k)    X   

Cremos ser fundamental a criação da Equipa 
Pedagógica para Centros Escutistas para que 

esta temática possa ser desenvolvida 

Manual de segurança com directrizes 
sobre segurança em actividades 

escutistas 
DCE / DPCS ano - Todos os associados 4.k) 

   x x  Atraso relativamente ao inicialmente previsto, 
devido à recolha e produção de conteúdos junto 

de entidades exteriores parceiras 
       X 

Realização de Congresso "CNE, que 
futuro?" 

DNA + SI 4/5 de Outubro Porto Dirigentes 7.a) x         

Contactos com entidades ligadas às 
Comunicações (Anacom, REP, 

ARVM, ...) 
DNR ano - - 7.c)  X        

Apoio aos Incêndios Florestais DNPCS 
Junho a 

Setembro 
- Regiões 7.c) x         

Operação Fátima 2008 DNPCS 12 e 13/05/08 Fátima Comunidade 7.c) x      
Realizadas 3 operações distintas (Maio, Agosto e 

Outubro) 

Exercícios tipo PROCIV DNPCS 
A definir pela 

ANPC 

Carnaxide, 
sede da 
ANPC 

Comunidade 7.c) x         

Desenvolvimento de modelos globais 
de organização de actividades 

DNA 
(a partir de 

Abril) 
- Juntas Regionais 

5.d)  7.c)  
8.d)      x  Foi constituída uma equipa de projecto 

Apoiar iniciativas de nível regional no 
domínio do desenvolvimento de 
modelos globais de actividades 

DNA ano - Juntas Regionais 8.d)    x   
Acção relacionada com o item anterior de que 

depende 
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Passos do 
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Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNPD 

Promover a divulgação dos centros 
Escutistas 

SNPD / DCE Março a Junho 
Flor-de-lis, 

site 
Todos os Associados 8.f) X         

Promover a divulgação dos centros 
escutistas em documento tipo livro de 

bolso 
SNPD / DCE 3º trimestre -   8.f) 

   
x 

Encontra-se permanente em actualização no site 
e Revista Flor de Lis informação relativamente 

aos Centros Escutista, a que acresce a intenção 
de proceder à valorização destes dados em 

ferramenta de compilação em desenvolvimento 

Desenvolver "manual" com directrizes 
sobre requisitos dos campos 

escutistas e sua "classificação" 
DCE / DPCS 4º trimestre - 

Responsáveis por 
Centros Escutistas 

8.f) 
 
  

   X  Em fase de validação e conclusão 

Renovar e actualizar o espaço web da 
SNPD e seus departamentos 

SNPD ano web CNE 4.a)  9.i)        x    

Disponibilizar e actualizar permanente 
informação específica relativa às 

temáticas específicas de formação 
dos Departamentos 

SNPD ano web CNE 4.a)  9. c)  i)       x     

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.6.  

 
 

 

 

2.1.6.1. Introdução 

 

A SNG é uma secretaria que tem na sua área de actuação fundamentalmente os 

serviços de apoio e suporte à actividade prioritária dos serviços centrais e do CNE no seu 

todo, que é a acção educativa de acordo com o método escutista.  

Assim, toda a acção desta secretaria foi em 2008 e será no futuro orientada para a 

racionalização e simplificação de procedimentos, e para a colocação ao serviço das 

restantes áreas dos recursos financeiros necessários e suficientes para o pleno 

desenvolvimento das suas acções e projectos. 

 

 

 

 

2.1.6.2. Recursos humanos 

 

Procedeu-se à regularização contratual referente à situação laboral de todos os 

funcionários, eliminando-se as situações não conforme com a legislação em vigor. 

 

O quadro remuneratório global foi actualizado e reformulado de forma a eliminar 

disparidades e a fazer corresponder a remuneração às responsabilidades e desempenho. 

Nesta actualização foram consideradas as recomendações da doutrina social da igreja, 

responsabilidade social do CNE e as reais possibilidades financeiras do movimento. Foi 

contratualizado um seguro de saúde para todos os colaboradores remunerados dos 

serviços centrais. 
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2.1.6.3. SIIE 

 

Resultados dos censos 2008 

 

De registar o crescimento global do efectivo. No censo 2007 o total do efectivo era 

67884, e em 2008, cresceu para 69608, o que representa uma evolução de 2,5%. 

 

Censos 2008

Região  Lobitos Exploradores Pioneiros Caminheiros  Dirigentes  Total

Açores  953 993 718 487 782  3933

Algarve  561 580 348 224 305  2018

Aveiro  770 848 597 317 545  3077

Beja  172 179 93 56 118  618

Braga  3438 4066 3239 2175 2760  15678

Bragança 133 158 118 51 113  573

Coimbra 996 1078 779 448 662  3963

Évora  382 422 345 138 273  1560

Guarda  309 347 244 132 229  1261

Lamego  145 164 130 140 114  693

Leiria  573 681 554 257 453  2518

Lisboa  2878 3027 2197 1076 2051  11229

Madeira 247 277 223 88 166  1001

Portalegre e Castelo Branco  327 350 205 111 231  1224

Porto  2010 2338 1491 887 1710  8436

Santarém 594 642 451 215 461  2363

Setúbal  1066 1158 791 308 657  3980

Viana do castelo  447 473 350 188 415  1873

Vila real 317 334 280 144 212  1287

Viseu  554 590 381 243 370  2138

Macau  21 18 15 2 17  73

Genebra 20 26 14 4 17  81

Serviços centrais  ‐ ‐ ‐ ‐ 31  31

Totais  16913 18749 13563 7691 12692  69608

 

A percentagem de entrega de censos através do SIIE, cresceu 72% em valor 

absoluto. De um total de 1031 agrupamentos em 2007 foram entregues 330, através do 

SIIE (32%) e em 2008, 570 agrupamentos (55%) utilizaram a entrega do censo electrónico. 
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2.1.6.4. Fundação Robert Baden-Powell 

 

Registo e enquadramento estatutário 

A aprovação dos estatutos da fundação em conselho nacional criou uma situação de 

difícil resolução. As reservas e comentários do assessor jurídico da conferência episcopal 

à redacção dos mesmos e o novo enquadramento legal do estatuto das fundações, obriga 

a uma profunda alteração da sua redacção que deve ser realizada previamente à sua 

reapreciação em conselho nacional. 

De referir também que a designação fundação Baden-Powell foi recusada no registo 

de marcas e patentes, por já existir uma associação Baden-Powell. Perante esta situação, 

obteve-se então autorização do Bureau mundial e da família do fundador para utilizar a 

designação fundação Robert Baden-Powell, cujo registo já foi aprovado. 

O acompanhamento desta iniciativa foi transferido para o chefe nacional, e para o 

departamento nacional de justiça, sob a sua alçada. 

 

 

 

2.1.6.5.Sede nacional 

 

Relocação dos serviços centrais 

 

Conforme os motivos já apresentados em conselho nacional, constantes no plano e 

orçamento 2008, deu-se início ao processo de relocação dos serviços centrais na sede 

nacional – rua D. Luís Iº. 

Procedeu-se aos trabalhos de manutenção geral e ao desenvolvimento do projecto 

de arquitectura de interiores com o objectivo de criar um espaço de trabalho acolhedor e 

prático. Na sede nacional passará a existir um auditório polivalente para cerca de 90 

pessoas, salas de reunião, vários gabinetes e duas áreas de open-space. A conclusão da 

obra está prevista para Maio de 2009. 

 

 

 

2.1.6.6. Centro Nacional Escutista de Fátima (CNE) 

 

Estamos perante um processo em que a identificação do local em Fátima e a 

constituição de uma equipa foram os passos iniciais. A equipa foi constituída e tem vindo a 
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desenvolver o seu trabalho no sentido de identificar um local para aquisição cujo custo 

esteja de acordo com as possibilidades do CNE e relativamente próximo ao santuário.  

 

No seguimento dos contactos realizados junto da junta de freguesia de Fátima, 

identificou-se um possível local para aquisição. Posteriormente ocorreu uma reunião com o 

vice-presidente da câmara de Ourém onde este assunto foi abordado. 

 

Foi realizado um estudo arquitectónico prévio que foi apresentado aos serviços 

técnicos da câmara de Ourém sobre as possíveis alterações e viabilidade de construção e 

adaptação da obra existente. 

Foi também comunicado à conferência episcopal, através de reunião com sua 

Excelência Reverendíssima D. António carrilho – Bispo do Apostolado dos Leigos - a 

intenção do CNE de desenvolver este projecto. 

 

 

 

2.1.6.7. Campanhas 

 

Na campanha do Calendário 2009, optou-se por melhorar o produto, aumentou-se 

o número de folhas e a gramagem do papel. As imagens e o grafismo do calendário foram 

substancialmente melhorados. 

A esta alteração correspondeu um aumento significativo dos custos de produção, 

assim o preço de venda ao público recomendado sofreu um aumento para 2 (dois) euros. 

As vendas unitárias diminuíram 28%, para 333 mil unidades, mas o volume de 

recursos financeiros angariados no CNE globalmente ultrapassaram os resultados das 

campanhas anteriores. 

A campanha e a venda do calendário necessitam de ser revitalizados de uma forma 

inovadora e com o envolvimento mais intenso dos agrupamentos de forma a assegurar a 

sua eficácia como acção de angariação de fundos. 

 

Foi lançada a Campanha Moche, no terceiro trimestre de 2008, que poderá 

representar uma significativa aporte de recursos financeiros para as regiões. A taxa de 

activação no final de março de 2009 era de 31,5% dos cartões distribuídos. Em 2009 será 

mais claro o verdadeiro impacto desta campanha. 

 

A campanha Office Box, foi lançada em Dezembro de 2008 e ainda não foi possível 

proceder à sua avaliação. 
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2.1.6.8.DMF 

 

A reestruturação do quadro de pessoal do DMF era uma necessidade imposta 

quer por critérios de economia quer de eficácia. Foi dispensado o director comercial e uma 

funcionária, o que tornou o quadro de pessoal mais adaptado às necessidades. 

 

Procedeu-se à reactivação do Conselho Geral e Conselho de Gestão de forma a 

assegurar o cumprimento do regulamento dos DMF’s e o envolvimento das regiões no 

processo de gestão. 

 

Foi assegurado o controlo de qualidade e elaboradas as especificações técnicas 

dos artigos do uniforme. Este trabalho foi realizado através de serviços prestados pelo 

“CITEVE”, única organização homologada em Portugal para processos de controlo de 

qualidade na área do têxtil. 

 

O processo de integração informática dos DMF’s é uma necessidade há muito 

sentida, quer para modernizar processos de gestão, quer para assegurar um melhor 

serviço aos associados. 

Assim optou-se por iniciar este processo cuja conclusão ocorrerá em 2009 tendo em 

2008 sido seleccionado o sistema e o processo de integração. 

 

Procedeu-se ao lançamento de concurso público para o fornecimento dos artigos 

do uniforme que estará concluído no primeiro trimestre de 2009. 

 

A evolução das vendas e dos resultados foi de acordo com o previsto e os 

comentários e resultados constam da análise da situação económica e financeira. 

 

 

 

2.1.6.9. Nova entidade fiscal 

 

Foi constituída uma equipa, que reuniu por duas ocasiões, onde foram discutidos os 

cenários possíveis para a constituição de uma nova entidade fiscal, propriedade do CNE. 

Os desenvolvimentos destes trabalhos resultaram numa proposta a apresentar ao 

conselho nacional de representantes, em Maio de 2009. 
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Secretaria / 
Titular 

Iniciativa Área  Data Local Destinatários 

Metas e 
Passos do 

Plano 
Trienal 

Execução 

Observ. 
S N

Em 
curso

 

SNG 

Formação Gestão Responsáveis DMF SNG Novembro Lisboa Gestores DMF / SRF 9.a)      x  Integração informática do DMF em uso 

Estabelecer Protocolos e parcerias SNG - - CNE 7.h) x       Protocolo Moche TMN 

Alargar área financeira DNSAF - - JR/JN 9.b) x       Mais 3 voluntários na equipa de trabalho 

Integrar a contabilidade geral DNSAF - - JR 9.b)   x    Necessárias alterações regulamentares 

Campanha Censos 2009 DNSAF - - JR/JN/Agrup. 9.b) x         

Integração Informática DMFno SIIE DNSAF Dezembro - JR/JN 9.g)   x    Optou‐se por um programa comercial (Primavera) 

“Projecto Fátima” - Registo da 
Designação 

ASNG Maio - - 9.e) x         

“Fundação” - Clarificação questão 
estatutária 

ASNG Dezembro - - 9.d)      x 
Passou  para  o  âmbito  das  competências  do  Chefe 
Nacional 

“Projecto Fátima” - Proposta ao CNP ASNG Maio - - 9.e) x       Aprovado em Conselho Nacional 

“Projecto Fátima” - Contactos 
ASNG + 
Equipa 

Dezembro - - 9.e) x      
Junta  de  freguesia  de  Fátima,  Câmara Municipal  de 
Ourém, Imobiliárias, Apostolado dos Leigos 

Iniciar processo integração da 
Contabilidade DMF-N e DMF-R 

SNG – 
Cons. de 

Gestão DMF
Maio - - 9.g) x         

Constituir equipa CNE / Empresa 
SNG – Gr. 
Trab. CNE 
Empresa 

Junho - - 9.f) x      
Preparação de modelo e apresentação de proposta ao 
CNR de Maio de 2009 

Reuniões periódicas 

SNG – 
Conselho de 
Gestão DMF

Periódicas - - 9.g x       Realizadas 3 reuniões do Conselho de Gestão do DMF  

Promover reuniões do Conselho de 
Gestão 

Mensais - - 9.g x         

Sistematizar Processo de Controlo de 
Qualidade 

ano - - 9.g x      
Contactos com CITEV e elaboração de  fichas  técnicas 
de controlo de qualidade das peças do Uniforme 
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3. Contas . 2008 
 
 
 

3.1. - Exercício de 2008 
 
 
 

Análise da Situação Económica e Financeira ao nível Nacional 

 

3.1.1.  – 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); DO Centro de Formação 

Ambiental de S. Jacinto (CFSJ) e da Base Nacional da IV Secção (DRAVE). 

Nestas circunstâncias apresentam-se os Balanços e Demonstrações de Resultados das 

diferentes áreas e também um Balanço e Demonstração de Resultados agrupado, destas 4 

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 tendo por base o POC – Plano Oficial de 

Contabilidade. 

 

3.1.2 .– 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 Plano oficial de Contabilidade que esquematiza a 

relevação contabilística em classes e seguindo este método relevamos: 

 

 

Classe I – Meios Monetários – Disponibilidades 

 

As disponibilidades das 4 áreas contabilizadas totalizavam: 

 

Disponibilidades / Áreas JC DMF S. Jacinto DRAVE TOTAL 

Depósitos Bancários e Caixa 143.599,39 € 189.425,66 € 541,77 € 5.302.24 € 338.869.06 € 

Títulos Negociáveis 135.000,00 € 250.000,00 € ____ ____ 385.000,00 € 

Total 278.599,39 € 439.425,66 € 541,77 € 5.302.24 € 723.869,06 € 
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Comparando com as disponibilidades do Exercício de 2007 cujo montante ascendeu 

a 565.614,90 € (quinhentos e sessenta e cinco mil seiscentos e quatorze euros e noventa 

cêntimos) verifica-se que o Exercício gerou um acréscimo de 158.254,16 € (cento e 

cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro euros e dezasseis cêntimos). 

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 

no dossiê do exercício de 2008. 

   
 
 
 
 
 
 

Classe II – Terceiros 
 
 
 

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

economicamente com o CNE. 

Destacam-se os seguintes saldos: 

 

Junta Central 

 
- Dívidas a Fornecedores                     70.795,21 € 
 
- Dívidas ao Estado                              6.509,03 €     a) 
 
- Fornecedores de Imobilizado           14.994,23 €   b) 
 

 
a) Refere-se a Impostos Retidos pagos em Janeiro de 2009 
b) Refere-se a Leasing em Curso 

 
 
 
 
- Dívidas de Dirigentes e outros níveis do CNE:      36.552,35 € 
 
- Dívidas do DMF e centros de Formação:                86.418,91 € 
 

Total:        122.971,26 € 
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DMF – Depósito de Material e Fardamento 

 
- Dívidas de Clientes c/ corrente             279.832,70  € 

 
 

Considerando o Volume de vendas no montante de 1.518.626,02 € (um milhão 

quinhentos e dezoito mil seiscentos e vinte e seis euros e dois cêntimos) a rotação dos 

recebimentos é de 67 dias. 

 

Aos Fornecedores deve-se 17.320,94 € (dezassete mil trezentos e vinte euros e 

noventa e quatro cêntimos) e relativamente a Outros Devedores e Credores, destacam-

se: 

BCP Leasing Armazém: 94.033,56 €  

(a dívida a ser pago mensalmente de harmonia com o plano do Leasing). 

 

 

 

 

No que concerne às contas de Acréscimos e Diferimentos tem relevância os 

Acréscimos de Custos que representam: 

 

Acréscimos de Custos / 
Áreas 

JC DMF S. Jacinto DRAVE TOTAL 

Acréscimos de Custos 
Férias e Subsídios de Férias 

23.850,15 € 5.790,00 € __ __ 29.640,15 € 

 
 
 

Estes valores representam os custos imputados ao Exercício das Férias e Subsídios 

de Férias do Ano de 2008 a gozar em 2009. 

No que respeita aos Proveitos Diferidos no montante de 102.362,80 € (cento e dois 

mil trezentos e sessenta e dois euros e oitenta 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. 
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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 466.218,88 € 

(quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e dezoito euros e oitenta e oito cêntimos) que 

representam as mercadorias em Armazém a 31/12/2008 conforme Inventário Físico 

realizado 

 
 

Classe IV – Imobilizado 
 
 

O Imobilizado da Junta Central totaliza um valor bruto de 2.309.834,14 € (dois 

milhões trezentos e nove mil oitocentos e trinta e quatro euros e quatorze cêntimos) dos 

quais já se amortizaram ( em termos de depreciação física) o montante de 424.411,33 € 

(quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e onze euros e trinta e três cêntimos). 

 

Do Imobilizado do DMF o seu valor bruto totaliza 253.752,88 € (duzentos e cinquenta 

e três mil setecentos e cinquenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos) e também já 

sofreram uma depreciação contabilística de 98.336,70 € (novecentos e oito mil trezentos e 

trinta e seis euros e setenta 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  2.058.223,83   a) 

DMF   1.170.090,96   b) 

a) Equivale a uma Autonomia Financeira  de 83 % 

b) Equivale a uma Autonomia Financeira  de 86 % 

 

Este rácio ou indicador económico, representa o valor da Propriedade. Num Activo 

de 100% a Junta Central é dona de 83% e o DMF de 86%. 
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Classe VI – Custos 
 

Os custos estão relevados na Demonstração de Resultados. 

Têm maior representatividade as seguintes rubricas: 

   

Áreas JC DMF SJ 

Custo das Mercadorias e Materiais Vendidos 29.306,09 € 1.124.801,00 € 5.841,07 € 

Fornecimentos e Serviços Externos 500.934,45 € 43.442,79 € 12.271,87 € 

Custos com o Pessoal 208.517,92 € 99.813,77 € 12.277,10 € 

 
No que concerne aos custos das Mercadorias vendidas do DMF no montante de 

1.124.801,00 € este valor foi vendido por 1.518.628,02 € o que gerou um lucro bruto de 

393.827,02 € equivalente a uma margem de 35% sobre o custo. 

 
 
 
 

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 32.456,00 € 1.518.628,02 € 

Prestação Serviços 387.339,17 € ___ 

Proveitos Suplementares 47.010,51 € 9.408,53 € 

Subsídios à Exploração 171.678,70 € ___ 

Quotas 345.740,00 € ___ 

Total 984.224,38 € 1.528.036,55 € 

 
Dos Subsídios à Exploração destaca-se o valor recebido do Estado e de Outros 

Entes Públicos no valor de 123.233,12 € (cento e vinte e três mil duzentos e trinta e três 

euros e doze cêntimos). No Exercício de 2007 este montante ascendeu a 246.859,46 € 

(duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove euros e quarenta e seis 

cêntimos). Note-se um decréscimo de 123.626,34 €, cerca de metade. 
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Classe VIII – Resultados Líquidos 
 
 

Os Resultados Líquidos apurados no Exercício totalizaram:  
 

Áreas JC DMF S. Jacinto DRAVE TOTAL 

Resultados Líquidos 115.657,57 € 215.599,22 € -31.207,05 € 927.94 € 300.977,68 € 

 
 
 

Relativamente aos Meios Libertos ou Cash Flow, apurou-se: 
 

Áreas JC DMF SJ DRAVE TOTAL 

Resultados Líquidos 115.657,57 € 215.599,22 € -31.207,05 € 927.94 € 300.977,68 € 

Amortizações 90.672,40 € 19.230,79 € 20.536,68 € 598,04 € 131.037,91 € 

TOTAL 206.329,97 € 234.830,01 € -10.670,37 € 1.525,98 € 432.015,59 € 

 
O montante de 432.015.59 € significa o valor gerado no Exercício de 2008 nas 

quatro áreas consignadas nas diferentes Demonstrações Financeiras apresentadas. 

 
 

 
 
3.1.3. Conclusão 
 
 

Os valores apresentados relevam uma gestão cuidadosa e eficiente que deu os 

seus resultados positivos e patenteia o esforço continuado da Junta Central e dos seus 

colaboradores quer voluntários quer do quadro de Pessoal. 

 

Nos termos do Artigo 69º do Regulamento Geral, submete-se à apreciação do 

Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional e á votação do Conselho Nacional de 

Representantes o Relatório de Actividades e as contas referentes aos Serviços Centrais, 

ao Depósito de Material e Fardamento - Nacional, ao Centro de Formação Ambiental de S. 

Jacinto, à Base Nacional da IV Secção - Drave e ainda o Balanço Consolidado e a 

Demonstração de Resultados Consolidada do Nível Nacional, que foram elaborados nos 

termos do Artigo 3º do Decreto-Lei 410/89 reflectindo a situação patrimonial da nossa 

Associação no seu nível nacional em 31 de Dezembro de 2008. 

. 
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3.2. - Proposta para a Distribuição de Resultados 

 

 

1. Aplicação do Resultado Liquido do Exercício de 2008. 

 

a)  Depósito de Material e Fardamento – Nacional 

 A Transferência da quantia de 120.000€ (Cento e vinte mil euros) para os 

Serviços Centrais, 

 Que o remanescente do resultado positivo no valor de 95.599,22€ (noventa e 

cinco mil quinhentos e noventa e nove euros e vinte e dois cêntimos) seja 

transferido para a conta de Resultados Transitados; 

 

b) Serviços Centrais 

 Que o resultado positivo de 115.657,57 (cento e quinze mil seiscentos e 

cinquenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), seja transferido para a 

conta de Resultados Transitados; 

 

c) Centro Nacional de Formação Ambiental de S. Jacinto. 

 Que o resultado negativo de 31.207,05€ (Trinta e um mil duzentos e sete euros e 

cinco cêntimos), seja transferido para a conta de Resultados Transitados;   

 

d) Base Nacional da IV Secção – Drave 

 Que o resultado positivo de 927.94€ (novecentos e vinte sete euros e noventa e 

quatro cêntimos) seja transferido para a conta de Resultados Transitados. 

 
 
 

Manuel Augusto Antunes 
                                                                                            Secretário Nacional para a Gestão 
 
 
        
 

 Lisboa, e Sede Nacional em 21 de Março de 2009 
A Junta Central do Corpo Nacional de Escutas 
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3.3. – Balanço e Demonstração dos Resultados . 2008 
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3.3.1. – Balanço Consolidado do Nível Nacional 
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3.3.2. – Demonstração de Resultados do Nível Nacional 
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3.3.3. – Balanço dos Serviços Centrais 
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3.3.4. – Demonstração de Resultados dos Serviços Centrais 
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3.3.5. – Balanço do DMF  
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3.3.6. – Demonstração de Resultados do DMF 
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3.3.7. – Balanço do Centro de Formação Ambiental de S. Jacinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 > Relatório e Contas . 2008 _ Junta Central 
 

 
 
3.3.8 – Demonstração de Resultados 

 do Centro de Formação Ambiental de S. Jacinto 
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3.3.9. – Balanço de DRAVE 
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3.3.10 – Demonstração de Resultados de DRAVE 
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4. Conclusão 

 

 

 

 

“Deus chama-nos e envia-nos como trabalhadores na Sua vinha. 

Chama-nos e envia-nos para trabalharmos para a vinda do Seu 

Reino na História. Na verdade, desde a eternidade que Deus 

pensou em cada um de nós e nos amou como indivíduos únicos. 

Chamou cada um de nós pelo nome. No entanto, só no 

desenvolvimento da história pessoal das nossas vidas e seus 

acontecimentos se revela a cada um o plano eterno de Deus. É o 

processo que ocorre dia a dia.” 

 

João Paulo II, in “Lições para a Vida”, Trabalhadores na Sua vinha, pag. 78 

 

 

 

O presente documento, que agora finda, procurou com rigor e clareza, relatar aquela 

que foi a actividade do ano de 2008 da Junta Central e serviços que lhe estão afectos, 

articulando-se com as produções “Plano Trienal – 2008 a 2010” e “Plano Anual - 2008” 

anteriormente redigidas e aprovadas em Conselho Nacional.  

 

Reconhecemo-nos (hoje mais que nunca) a caminho... vivendo cada projecto e 

desafio, inspirados na certeza de queremos ser “trabalhadores na Sua vinha” junto da 

comunidade e principalmente junto dos jovens que nos são confiados.  

 

Sentimo-nos fortalecidos no Seu amor, porque sabemos que não vamos sozinhos... 

porque em cada gesto e partilha daqueles que connosco caminham (ou encontramos no 

caminhar) reforçamo-nos do alento para sermos parte do Seu plano eterno onde cada um 

de nós é único. 
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Os 6 (seis) capítulos que constituem este Relatório de Actividades e Contas – 2008, 

procuram – sobretudo – demonstrar à Associação não só o que foi dinamizado e os 

recursos que foram mobilizados para a concretização de cada projecto, como 

principalmente demonstrar esse caminho partilhado. 

 

É nesta alegria que nos assumimos caminhantes... 

 

Porque há Caminhos com Sentido! 

 

 

 

 

 
 

 Lisboa, e Sede Nacional em 24 de Março de 2009 
 

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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5. 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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