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“... Num só corpo há muitos membros, e esses membros têm 
todos a mesma função. O mesmo acontece connosco: 
embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, e, 
cada um por sua vez, é membro de outros. Mas temos dons 
diferentes, conforme a graça concedida a cada um...” 
 

      Romanos 12, 3-4 
 
 
 
 
 
“...Um automóvel é uma maravilhosa estrutura mecânica, com 
as suas válvulas, cilindros, ligações eléctricas e engrenagens 
complicadas, em que todas as peças estão montadas e 
perfeitamente ajustadas para agirem umas sobre as outras. No 
entanto, é inútil como veiculo se não lhe acrescentarmos uma 
intenção apropriada... 
 

Baden-Powell, in “Esboços sobre o Escutismo”, Londres, 1925 
 
 

...Planeia o teu trabalho – e depois trabalha no teu plano -...” 
 

Baden-Powell, in “Manual do Lobito”, 1977 
 
 



 

Página | 3  
 

 
 
Caminhar é viver valores 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

 
 
 
1. Introdução 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viver é Caminhar 

 
 
“Viver é caminhar. 
 

Não há caminho sem obstáculos, mas é depois de 
subir a um monte que melhor se pode contemplar a 
beleza da planície. 
Não há caminho sem altos e baixos, mas até os 
momentos mais negativos podem servir de 
restabelecimento para a caminhada.  
Não há caminho sem dúvidas, mas é na perfeita 
escuridão que melhor se vê a luz. 
Não há caminho sem meta. Quem quer chegar 
depressa, vai sozinho; quem quer chegar longe, 
como nós, vai acompanhado.” 
 

“…S. Paulo, é para nós, modelo de conversão e 
crescimento…” 
 

 

(in Documento” Plano Trienal – 2008.2010”, JC, C.N.E.)  
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O presente Plano Anual de Actividades e Orçamento para 2009, cumprindo os 

preceitos estatutários e regulamentares, pretende ser um instrumento de trabalho para as 

equipas nacionais, bem como um documento orientador para as estruturas intermédias e 

locais do Corpo Nacional de Escuta, para o ano civil de 2009. 

Todos temos consciência que a acção educativa do Movimento se rege pelo ano 

escutista e não pelo ano civil. Assim, o ano de 2009 vai ser vivido em dois anos escutistas: 

2008/2009 e 2009/2010. 

Nestes nossos caminhos educativos procuraremos seguir o exemplo de São Paulo, 

enfocando, sempre e cada vez mais a vertente do Crescimento a fim de nos prepararmos 

para vivermos os Valores sob a graça de Beato Nuno de Santa Maria. 

O instrumento principal de Crescimento e de (re)encontro com os valores do Reino 

será a materialização da proposta surgida do RAP e que se materializará 

experimentalmente na fase piloto.  Aqui fazem sentido as palavras de Paulo a Timóteo “Os 

mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência.” (Tt 

2,2). Vai ser um tempo de envolvimento onde todos seremos poucos para esta árdua 

tarefa, cada um de nós será chamado a dar o melhor de si para que o lema mundial do 

Escutismo seja, também entre nós uma realidade “Escutismo: criando um mundo melhor” 

Sabemos que a fase piloto não será um momento fácil, pelo que reconhecemos a 

importância de estarmos, todos e cada um de nós, emanados do mesmo espírito de 

serviço e embebidos pela vontade férrea de contribuir para a educação e felicidade das 

crianças e dos jovens que nos foram confiados. 

Tenho a certeza que cada um de nós dará o seu melhor na construção deste 

Mundo que queremos transformar pela Educação Cívica e Cristã e que as palavras de 

Paulo aos Coríntios serão apropriadas por cada um de vós “Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, 

a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso! (1Cor 3,22). 
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2. Apresentação do Plano Anual 
 

 
 
2.1. – Intenções para o ano 2009 

 

 

 

2.1.1. - Chefia Nacional 
 

O ano de 2009 será um ano de reafirmação, 

continuação e consolidação do projecto trienal proposto à 

Associação nas três dimensões do caminho a trilhar: as 

Pessoas, a Vivência e a Comunidade, consubstanciadas 

em nove pistas: 

1. Envolver os Jovens 

2. Formar, qualificar e valorizar os Adultos 

3. Investir nas Lideranças 

4. Valorizar o Método 

5. Formar para a Vida 

6. Educar para os Valores 

7. Afirmar a Identidade 

8. Colocar as estruturas ao serviço do nível Local 

9. Modernizar, simplificar, desburocratizar e 

rentabilizar 

 
O plano que se apresenta procura reforçar, 

reorientar e dar continuidade aos passos que se foram 

dando no sentido de: 

  Coordenar os esforços das equipas nacionais 

  Valorizar a animação territorial 

  Promover a imagem do CNE na sociedade  

  Optimizar e instrumentalizar a comunicação  

  Promover a educação para a sustentabilidade 

  Promover a participação dos jovens 

  Promover o relacionamento institucional com 

sociedade civil, órgãos de soberania e 

hierarquia da Igreja 
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2.1.2. - Assistência Nacional 
 

 

No segundo ano do triénio, a Assistência nacional propõe-se dar continuidade ao 

trabalho planeado para os três anos. Assim, referindo de novo que se trata de um 

programa eminentemente pastoral, contendo, por isso, elementos dificilmente 

quantificáveis, iremos privilegiar as áreas de acção que designamos da seguinte forma: 

Palavra, Serviço e Liturgia.  

 

Neste segundo ano do triénio, toda a acção, distribuída pelas áreas atrás indicadas, 

andará em torno dos «Valores» em duas diferentes perspectivas: «valores do mundo»; e 

«valores do reino», com a extensão aos «valores do lobito e do escuteiro cristão». A 

principal figura de referência neste processo será o Beato Nuno de Santa Maria, no ano da 

sua canonização. 

 

O objectivo que preside a esta estruturação prende-se com a crescente 

necessidade de clarificação do contributo do CNE na sociedade hodierna. Aprofundar em 

que medida esse contributo é importante, e de que forma deve ser exercido, são os 

principais objectivos do plano que agora propomos. 

Escutismo que não seja capaz de dialogar com o mundo, é manifestamente 

ineficaz; por outro lado, escutismo que se «dilua» no mundo, sem dar qualquer contributo 

para uma mudança positiva, é inútil. Assim, apresentamos um conjunto de propostas que, 

associadas ao todo mais vasto da acção geral do escutismo que praticamos, procuram 

ajudar a desenvolver este aspecto da missão educativa do CNE: 

 

Pistas Metas Iniciativas 

1.
 

D
in

am
iz

ar
 a

 d
im

en
sã

o 
pr

of
ét

ic
a 

 
– 

a 
Pa

la
vr

a 

1.1 Promover o estudo e 
conhecimento da Palavra de 
Deus 

Utilização do Site 

Utilização da «Flor de Lis» 

Divulgação da edição escutista do Novo Testamento 

1.2 Desenvolver a qualidade da 
fundamentação de actividades 

Divulgar o material produzido no Seminário sobre 
«Imaginários Bíblicos» 

Edição de material de apoio sobre o Beato Nuno 

1.3 Criar espaços de conhecimento 
e partilha da posição do 
Magistério da Igreja sobre 
temas da actualidade 

Utilização do Site 

Utilização da «Flor de Lis» 

Coordenação com actividades nacionais 
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1.4 Potenciar a formação de 
adultos na área da Fé 

Continuação da revisão de Manuais de Formação 

Coordenação com o RAP 

Organização de Encontro de Assistentes 

 

Pistas Metas Iniciativas 

2.
 

D
in

am
iz

ar
 a

 d
im

en
sã

o 
di

ac
on

al
 

– 
o 

Se
rv

iç
o 

2.1 Promover o estudo sobre a 
Doutrina Social da Igreja 

Continuação da revisão dos manuais dos Cursos de 
Formação 

Coordenação com actividades nacionais 

Utilização da «Flor de Lis» 

Utilização do Site 

2.2 Desenvolver projectos de 
intercâmbio social/caritativo Criação de Equipa de trabalho sobre esta matéria 

2.3 Promover o apoio a 
Associações Escutistas com 
poucos recursos 

 

Coordenação com Secretário Internacional e possível 
campanha de angariação de fundos 

2.4. Colaborar activamente em 
campanhas de solidariedade Coordenação com instituições de apoio social 

 

Pistas Metas Iniciativas 

3.
 D

in
am

iz
ar

 a
 d

im
en

sã
o 

C
el

eb
ra

tiv
a 

– 
a 

Li
tu

rg
ia

 3.1. Formar agentes litúrgicos 

Formação na área da música litúrgica e potenciação de 
criação de novas canções e cânticos escutistas 

Utilização do Site 

Utilização da «Flor de Lis» 

3.2. Organizar uma Celebração de 
âmbito nacional 

Celebração nacional de Acção de Graças pela 
Canonização do Beato Nuno 

3.3. Revitalizar a celebração do dia 
do Patrono do CNE Organização da Celebração do dia de S. Nuno 

3.4. Rever e actualizar, se 
necessário, os momentos 
celebrativos específicos 
escutistas 

Criação de Equipa de trabalho sobre esta área 
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2.1.3. - Programa Educativo 
 

 

O ano de 2009 é o segundo de três anos em que cumpre dar sentido ao caminho. 

Assim, dentro do que propomos para o triénio, 2009 será um ano de consolidar 

opções, de aprofundar e densificar trabalhos, de experimentar e avaliar propostas, de 

manter o ânimo e o fôlego ao serviço da missão. 

Neste contexto, em 2009 dar-se-á prioridade a: 

 

Conclusão do processo de Renovação da Acção Pedagógica… 
 

 Acompanhamento e monitorização dos Agrupamentos Piloto; 

 Avaliação da Fase Piloto e conclusão dos novos Projectos Educativos e do 

novo Sistema de Progresso; 

 Produção de ferramentas pedagógicas de apoio ao Chefe de Unidade; 

 Actualização pedagógica dos Formadores; 

 Aumento e diversificação da oferta formativa a para Guias / Timoneiros / 

Mestres / Chefes de Equipa / Arrais; 

 Preparação da fase de disseminação dos novos Projectos Educativos e do 

novo Sistema de Progresso; 

 Instituição do Conselho de Reflexão e Estratégia Pedagógica. 

 

Formação e valorização dos adultos… 
 

 Início da revisão da estrutura e dos cursos de formação de Animadores; 

 Aumento e diversificação da oferta formativa a nível nacional; 

 Reflexão e definição de perfis do adulto no CNE; 

 Promoção de um quadro de parcerias e oferta aberta de formação a nível 

regional; 

 Animação no portal do CNE de espaços próprios vocacionados para 

animadores e para as suas necessidades específicas; 

 Participação activa na dinamização no I Congresso do Voluntariado; 

 Promoção de uma academia de Verão, para formação e enriquecimento 

pessoal dos Dirigentes. 
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Desenvolvimento de novas vertentes pedagógicas… 
 

 Promoção e acompanhamento de clãs universitários, clãs em seminários e 

outras eventuais estruturas com propósitos análogos; 

 Produção de ferramentas pedagógicas sobre integração, inclusão e 

interculturalidade, vida e família; 

 Realização de um Seminário dedicado aos Patronos; 

 Promoção de uma vivência mais intensa e informada do Beato Nuno de 

Santa Maria; 

 Criação de subsídios pedagógicos e espirituais de apoio ao Caminho de 

Fátima; 

 Definição do modelo pedagógico do ACANAC e do Rover; 

 Lançamento de acções formativas em regime de e-learning e b-learning; 

 Participação activa na estruturação do projecto Mambré. 

 

Mas este será também o ano de uma forte vivência do Ano Jubilar Paulino, do 

RoverWay 2009, do lançamento do contingente nacional ao Moot 2010, da realização em 

Portugal do Fórum Europeu do Programa Educativo e dos Recursos Adultos… 

 

Um ano de caminho… 
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2.1.4. - Internacional 
 

 

Explorar Valores da Dimensão Internacional 
 

 
“Mas caminhar é mais do que progredir no 

terreno; depois de encetar o caminho será 
tempo de viver intensamente as oportunidades 
que nos proporciona e em particular os valores 
que nele podemos encontrar. O 2º ano de 
acção consolidará o caminho iniciado e 
procurará evidenciar os valores próprios que a 
dimensão internacional faz viver como nenhum 
outro tipo de actividade.” 

 

Plano Trienal 2008-2011 da Junta Central do CNE 

 

 

Os caminhos foram traçados e iniciados durante 2008. Agora é tempo de os consolidar 

e explorar. O ano de 2009 aparece assim com esta dupla ênfase: 

 

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

se organizou o trabalho na área Internacional; 

  evidenciar o carácter único das experiência internacionais, o seu valor educativo e 

os Valores que nelas residem. 

 

Cruzam-se assim os Caminhos de S. Paulo com os Valores do Beato Nuno dando 

assim corpo à convicção de que “caminhar é viver Valores”. 

Um número significativo das iniciativas programadas destinam-se a aumentar e 

qualificar a vivência Internacional dos membros do CNE dos diversos níveis (local, 

regional): formações, produção e/ou divulgação de materiais e recursos, acompanhamento 

de projectos, promoção de oportunidades, apoio à participação em eventos, exposições, 

etc. Dos (poucos) eventos a organizar, merece destaque o Mercado Internacional, como a 

principal ocasião de recolha de informação e troca de experiências na área internacional 

do CNE. 

Ao nível externo, grande atenção será prestada ao aprofundamento e concretização 

das relações estabelecidas em 2008 (em especial durante a Conferência Mundial) 

nomeadamente no âmbito lusófono e ibérico. Nestes dois domínios merecem referência o 
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intercâmbio de jovens a explorar com a União dos Escuteiros do Brasil, o apoio 

institucional a conceder a algumas associações africanas e a realização do 

Travessias2009 (actividade ibérica para chefes de Unidade). 

Um destaque final vai para o Fundo Francisco Sousa Dias, um instrumento concreto de 

apoio financeiro aos projectos internacionais das Unidades/Agrupamentos. A melhor forma 

de homenagear este dedicado Dirigente do CNE é incentivar a que cada vez mais jovens 

possam experimentar a vivência internacional de qualidade. 

Prevê-se assim um ano cheio de oportunidades para consolidar uma maior e mais 

profunda vivência internacional no CNE. Porque também aqui “caminhar é viver Valores”. 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. - Plano e Desenvolvimento 
 
 

 
Depois de um primeiro ano, em que foram identificados os recursos e as carências, 

queremos neste segundo ano de mandato, agir em conformidade, de forma a eliminar, ou 

pelo menos minimizar as carências detectadas e naturalmente optimizar todos os recursos 

afectados a esta Secretaria. 

 

Neste sentido e já com os nossos quatro Departamentos (Radioescutismo, 

Protecção Civil e Segurança, Centros Escutistas e Actividades), devidamente organizados 

e estruturados, é agora tempo de uma maneira mais concentrada, executar não só os 

objectivos e iniciativas apontados para 2009, mas também concluir outras etapas que 

compreensivelmente ainda não conseguimos. 

 

Como foi dito no Plano de 2008, queremos que esta nossa estrutura, funcione de 

uma maneira simples, mas eficaz e para isso realizaremos novamente dois encontros 

anuais com todos os Departamentos, com a finalidade de avaliar todo o trabalho realizado, 

mas principalmente coordenar e planear as acções futuras, numa perspectiva de trabalho 

em rede sintonizado. 
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Continuaremos a privilegiar um trabalho voltado para o aspecto essencial da acção 

educativa, de maneira a que as nossas iniciativas, correspondam aos anseios e 

motivações dos nossos jovens, monitorizando e acompanhando permanentemente o 

desenrolar das actividades, numa atitude pró-activa e de antecipação. 

 

Temos preocupações nos contactos com as estruturas locais e nesse aspecto 

desejamos desenvolver uma rede com Delegados Regionais para o Radioescutismo, 

Protecção Civil/Segurança e Centros Escutistas. 

 

Ao nível da segurança e prevenção, estamos apostados no lançamento de meios e 

conteúdos, que incrementem uma cultura de segurança nas actividades, como também 

produzir módulos de formação para jovens e adultos, nesta área sensível, como também 

para a parte técnica do Radioescutismo. 

 

Nas actividades nacionais, é nossa intenção introduzir novos conceitos de 

animação para tornar as grandes concentrações, mais participadas e vividas com sentido 

de partilha de experiências e enriquecimento mútuo, para tal iremos continuar a 

desenvolver modelos globais de organização de actividades. 

 

O nosso trabalho em 2009, será pois a consolidação de toda a reestruturação 

iniciada, a qual nos vai possibilitar a concretização dos projectos lançados para o triénio. 

Neste sentido vamos obviamente continuar a ter uma preocupação pela excelência, no 

desempenho e na constante exigência de uma orientação para os resultados a alcançar, 

porque são estes inquestionavelmente, que irão marcar a nossa acção neste mandato. 
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2.1.6. - Gestão 
 

No ano de 2009 a SNG continuará a desenvolver esforços e acção de modo a 

aligeirar e simplificar os procedimentos administrativos e financeiros do CNE. 

Para que este objectivo seja cumprido na sua totalidade será necessário, no futuro, 

um processo de revisão estatutária e regulamentar, será bom ter presente que à data da 

aprovação do nosso enquadramento regulamentar o “Windows” ainda só queria dizer 

“janelas” e ainda não existia o desenvolvimento da tecnologia de transferências de dados 

tais como os conhecemos agora. 

Será sempre também objectivo da SNG o manter a comunicação rápida com 

resposta directa a todos os que se dirijam a estes serviços, de forma a que a resolução de 

eventuais problemas ou dúvidas sobre a área administrativa e financeira sejam 

expeditamente resolvidos. 

O recrutamento de benévolos com formação na área financeira e de gestão também 

será uma prioridade, pois o CNE necessita desse conhecimento. 

As acções conducentes ao registo e instituição da Fundação Robert Baden-Powell 

serão também objecto de atenção desta Secretaria. 

Será mantido o desenvolvimento de Protocolos com terceiros com vista à captação 

de recursos financeiros que permitam uma maior autonomia financeira do CNE. 

A constituição da equipa, a definição mais precisa do projecto, local e meios de 

financiamento serão os eixos de acção conducentes a tornar realidade o Centro Nacional 

Escutista de Fátima. 

O CNE necessita com urgência de uma segunda entidade fiscal que lhe permita 

desenvolver algumas das suas acções financeiras e de gestão de uma forma mais 

expedita e eficaz, assumir em 2010 será apresentado ao Conselho Nacional a proposta de 

criação dessa entidade. 

No DMF será mantida uma política comercial de serviço ao escuteiro, com 

manutenção dos preços, activação e desenvolvimento do Conselho de Gestão. No DMF 

será ainda posto em funcionamento um eficaz sistema de controlo de qualidade dos 

principais itens do uniforme dispensados aos associados. 
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3. – Plano Anual 2009 
 
 

 

Secretaria 
/ Titular Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 

Plano Trienal 
 

C
he

fe
 N

ac
io

na
l 

Reuniões bi-anuais com Juntas Regionais 

CN 

28 de Março 
12 de Setembro Fátima Juntas Regionais 8.b) 

Desenvolvimento de contactos informais 
permanentes de apoio e acompanhamento às 

regiões 
Permanente - Juntas Regionais 8.g) 

Reuniões com as Juntas Regionais, em cada 
região (a definir) Regiões Juntas Regionais 8.c) 

Acompanhar e apoiar as diligências 
desenvolvidas no âmbito da SNG, no 

desenvolvimento dos projectos “Fátima” e 
“Fundação” 

Permanente - - 9.d) 

Garantir uma articulação próxima com a Mesa 
dos Conselhos e com o Conselho Fiscal Permanente - - 4.e) 

 
 

C
he

fe
 N

ac
io

na
l A

dj
un

ta
 

Reforçar a equipa de representação do CNJ – 
Recrutar mais 3 voluntários 

ENRE 

Permanente Nacional Caminheiros, Companheiros, 
CIL’s e Jovens Dirigentes 1 a) 

Alargar a ENRE – abrir oportunidade de 
participação espontânea 1º e 2º trimestre Nacional Caminheiros, Companheiros, 

CIL’s e Jovens Dirigentes 1 a) 

Representar o CNE na estrutura do CNJ Permanente Lisboa Caminheiros, Companheiros, 
CIL’s e Jovens Dirigentes 7 c) 

Colaborar com os representantes do CNE em 
outros níveis de representação (ex. CMJ’s) Permanente Nacional Representantes nos CMJ 1 a); 7 c) 

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

do CNJ 
ENRE e EPC Maio 2008 Lisboa Caminheiros, Companheiros, 

CIL’s e Jovens Dirigentes 1 a) 

Encontro de formação/ actualização de 
conhecimento dos participantes no CNJ, CCJ e 

CMJ 
ENRE 4º trimestre a definir Representantes externos da 

Associação 2 h) 

Participação no encontro Anual de 
Representantes Externos do Movimento 

Escutista 

Comité Europeu 
WOSM e Comité 

Europeu 
WAGGS 

Outubro a definir Representantes externos da 
Associação 2 h); 3 d); 7 j) 
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Secretaria 

/ Titular Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

 

C
he

fe
 N

ac
io

na
l A

dj
un

ta
 

Formação – Representação e Protocolo ENAd e ENRE A definir a definir Representantes externos, 
Outros 2 h) 

Participação em formações de entidades 
externas conforme diagnóstico de formação 

ENRE 
 
 

A definir a definir Consoante diagnóstico e 
disponibilidade de ofertas 2 h) 

Formação diversa (Gestão de Projecto, 
Trabalho em rede) A definir a definir Membros da ENRE, outros 

interessados 2 h); 3 c) 

Fichas resumo – Como representar o Escutismo 
Anual  (definição 
de uma série de 

fichas) 
_ Dirigentes 4 a) 

Contacto directo para esclarecimento – divulgar 
os contactos da ENRE Permanente website Dirigentes 3 e) 

Publicar versão traduzida da brochura 
“Representing the Scout Movemment” 1º trimestre _ Associados 4 a) 

Criar método de divulgação e selecção de 
associados em acções de outras entidades 

(CNJ, COE, WOSM, etc.) 
3º trimestre _ Representantes do CNE ao 

nível Local 3 d) 

Identificar as iniciativas legislativas em que a 
Associação poderá dar um contributo válido 

ENRE, JC 

Permanente _ Associação 4 g) 

Criar um “observatório” da sociedade civil, 
prevendo o aparecimento de possíveis entraves 

à acção do escutismo 
3º trimestre _ Associação 4 g) 

Divulgação on-line da actividade corrente da 
representação no CNJ 

ENRE 

1º trimestre website Associados, Agrupamentos, 
JR, JN, Exterior 7 c) 

Elaboração de uma base de conhecimento de 
legislação que tenha incidência na acção do 

CNE 
2º trimestre website Associados, Agrupamentos, 

JR e JN 9 c) 

2º Encontro de Cenáculo Nacional de 7º Ciclo 
EPC 

27, 28 de 
Fevereiro e 01 de 

Março 
Braga Caminheiros e Companheiros 1 e) 

3º Encontro de Cenáculo Nacional de 7º Ciclo – 
Cenáculo Aberto 8, 9 e 10 de Maio Coimbra Caminheiros e Companheiros 1 e) 
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1º Encontro de Cenáculo Nacional de 8º Ciclo EPC 6, 7 e 8 de 
Novembro a definir Caminheiros e Companheiros 1 e) 

Encontro de Equipas Nacionais – APIS 2008 EApis 14 e 15  Março a definir Equipas e colaboradores no 
nível nacional 2 h) 

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

ENC&I 

1º trimestre _ Caminheiros, Companheiros, 
CIL’s e jovens dirigentes 1 h) e  f) 

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

momentos de formação proporcionados pela 
Região Europeia. 

a definir a definir Membros de equipas de C&I 2 h) 

Desenvolvimento criativo de ferramentas de 
apoio na aplicação da metodologia. Permanente _ Equipas nacionais 9 c) 

Disponibilizar em formato electrónico o manual 
de normas gráficas de imagem do triénio para 

aplicação geral do CNE 
Janeiro website Agrupamentos, JR e JN 7 b) 

Fornecer ferramentas de imagem aos 
agrupamentos – Elementos gráficos de 
estacionário a disponibilizar em formato 

electrónico 

Janeiro website Agrupamentos, JR e JN 7 b) e d) 

Desenvolver video promocional do CNE 3º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b) 

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

necessidades do Nível Local 
1º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b) 

Definir regras para a comunicação externa e 
veiculação das opiniões oficiais do CNE 2º trimestre _ JR e JN 7 d) 

Desenvolver campanha para divulgação do CNE 
através de animação multimédia 3º trimestre - Associados, Agrupamentos, 

JR e JN 7 b) 

Definir publicos-alvo e dirigir a comunicação de 
forma mais adequada e direccionada Permanente _ Associados, Agrupamentos, 

JR, JN, Exterior 7 d) 
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Desenvolver materiais (Apresentação, flyer, 
exposição, cartaz) promocionais de 

apresentação do CNE dirigido às necessidades 
do Nível Nacional ENC&I 

Janeiro _ Equipas nacionais 7 d) 

Campanha Calendário 2010, lançar concurso 
nacional para propostas 1º trimestre _ Associados, Agrupamentos, 

JR, JN, Exterior 7 d) 

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

coerente, direccionado e útil 
ENC&I Permanente website Associados, Agrupamentos, 

JR, JN, Exterior 7 b), d); 9 c) 

Dinamizar uma área de Press no website ENC&I, GI e ENI Permanente website Associados, Agrupamentos, 
JR, JN, Exterior 9 c) 

Criação de um Gabinete de Imprensa ENC&I Permanente _ JR, JN, exterior 7 d) 

Base para organização de arquivo classificado 
de clipping 

GI 

Permanente com 
início no 1º 

trimestr 
website Associados, Agrupamentos, 

JR, JN, exterior 7 d); 9 c) 

Base para análise da presença efectiva do CNE 
nos órgãos de Comunicação Social 1º trimestre _ Agrupamentos, JR, JN 7 d) 

Definição de protocolo de comunicação em 
situações críticas 1º e 2º trimestres _ Agrupamentos, JR, JN 7 d) 

Produção de manual de boas práticas 
ambientais 

ENA 

4.º Trimestre _ Associados, Agrupamentos, 
JR, JN 4 g) 

Tradução da nova Insígnia Mundial do Ambiente 1º trimestre _ Associados, Agrupamentos, 
JR, JN 4 g) 

Adaptação e promoção da nova Insígnia 
Mundial do Ambiente 3º trimestre _ Associados, Agrupamentos, 

JR, JN 4 g) 

Coordenação de projectos e parcerias com 
ONGAs no âmbito da Educação Ambiental Permantente _ Associação 7 c), h) 

Formação com conteúdos técnicos para a Rede 
Nacional de Informática ENI 3º trimestre _ Interlocutores Informáticos 

das JR e JN 2 h); 3 e); 9 c) 
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Disponibilização de plataforma, templates 
genéricos e manuais de auto-formação para 

facilitar a implementação de sites pelos 
agrupamentos e estruturas por pessoas que 

tenham apenas conhecimentos de utilização da 
internet 

ENI 

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

Estabelecer acordo com empresas de software 
para permitir benefícios na aquisição de licenças 

de utilização aos agrupamentos e associados 
2º trimestre _ Associados, Agrupamentos, 

JR, JN 7 h) 

Disponibilização de ferramenta para utilização 
nos sites, que permita a gestão de inscrições 
em reuniões / actividades, etc,  com validação 

integrada com o SIIE 

ENI 

3º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b); 9 b) 

Encontros da Rede Nacional de Informática 
28 de Março 

12 de Setembro 
Fátima Interlocutores Informáticos 

das JR e JN 3 e); 9 c) 

Melhoria da redundância dos serviços 
disponibilizados 3º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 7 b); 9 c) 

Implementação de níveis de serviço 
relativamente aos serviços de internet e suporte 

técnico 
2º trimestre _ Agrupamentos, JR e JN 9 a), c) 

Integrar jovens com vocação para áreas 
específicas no domínio da fotografia, jornalismo, 

comunicação, imagem 

ENFL 

Permanente Nacional Caminheiros, companheiros, 
dirigentes 

1 a) 

Promover acção de formação para 
colaboradores da Flor de Lis 

Junho Lisboa 
Colaboradores regionais, 

pontuais e responsáveis de 
outras publicações escutistas 

2 h) 

Utilizar a Lis como instrumento de animação / 
formação de dirigentes 

Permanente Nacional Dirigentes 4 a) 

Utilizar a Lis para divulgação de boas práticas Permanente Nacional Todos os associados 5 a) 
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Dinamizar conteúdos da LisOnline 

ENFL 

Permanente _ Associados, Agrupamentos, 
JR e JN 

7 c) 

Reestruturação, valorização e dinamização da 
LisOnline 

1º trimestre _ Associados, Agrupamentos, 
JR e JN 

9 c) 

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

Permanente Nacional Associados, Agrupamentos, 
JR, JN, Exterior 

9 c) 

Reestruturação, valorização e dinamização da 
Flor de Lis 

Permanente _ Associados, Agrupamentos, 
JR e JN 7 b) 

Reedição em versão digital da revista Flor de 
Lis, desde o 1º número Permanente _ Associados, Agrupamentos, 

JR, JN, Exterior 
7 b) 
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Acção de Formação sobre Gestão da 
Comunicação 

ENFAs 

a definir a definir 
Dirigentes com funções no 

âmbito da comunicação 
externa 

2. h), 2. j) 

Acção de Formação sobre Participação Política a definir a definir Representantes no CNJ, 
Representantes nos CMAJ 2. h), 2. j) 

Acção de Formação sobre Relações Públicas e 
Protocolo a definir a definir Dirigentes com funções de 

relações públicas e protocolo 2. h), 2. j) 

Acompanhar, monitorizar e avaliar a Fase Piloto 
do Processo de Renovação da Acção 

Pedagógica 

ENP / ENPE / 
EN Secções / 

EPRAP 
Permanente Nacional CNE 1. b) 

Animação contínua do projecto Lands of 
Adventure ENEM / SI Permanente Nacional Exploradores / Moços 4. d) 

Animação do Contingente Nacional ao Moot 
2010 

ENCC / SI 
Junho-Dezembro Nacional Caminheiros / Companheiros 

/ Dirigentes 4. d) 

Animação do Contingente Nacional ao 
RoverWay 2009 Janeiro-Outubro Nacional Caminheiros / Companheiros 

/ Dirigentes 4. d) 
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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), 

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) 

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

oportunidades de formação externas ao CNE 
Permanente Nacional Dirigentes 2. d), 2. j), 3. c) 

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) 

Animar a Estação Nacional do JOTA/JOTI EN Secções 17-18.Outubro a definir Geral 4. c) 

CAF (08-09) ENFF 21-24.Fevereiro 
1-3.Maio a definir Dirigentes 2. k) 

CAF (09) ENFF 
21-24.Fevereiro 

27-28.Junho 
5-8.Dezembro 

a definir Dirigentes 2. k) 

Caminhadas de Evangelização «Com Paulo 
Light» ENCC / AN Janeiro-Fevereiro Nacional Caminheiros / Companheiros 6. c) 

CAR ENFAs 10-14 Junho 
3-5 Outubro a definir Animadores Nacionais e 

Regionais 2. j) 

CCF (Açores) 

ENFF 

1-3.Maio a definir Dirigentes (habilitados com 
CAP/INOFOR) 2. k) 

CCF (Continente) 1-3.Maio a definir Dirigentes (habilitados com 
CAP/INOFOR) 2. k) 

CDF 10-14.Junho 
3-5.Outubro a definir Formadores 2. k) 
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Celebração de Protocolo com a Universidade 
Católica Portuguesa no âmbito da Formação ENP / AN a definir Nacional CNE 2. k) 

Comité Nacional do Programa Educativo ENPE 18-19.Abril 
7-8.Novembro 

a definir 
a definir 

Responsáveis Regionais 
Pedagógicos 1. b), 2. a), 2. d) 

Comité Nacional dos Adultos ENAd 29.Março 
7-8.Novembro 

Fátima 
a definir 

Responsáveis Regionais dos 
Adultos 2. c), 2. d), 2. k) 

Conselho Consultivo Marítimo 
ENP 

7.Fevereiro a definir Chefes de Agrupamento 
Marítimos 2. a) 

Co-organização do Fórum Europeu para o 
Programa Educativo e os Recursos Adultos Janeiro-Abril a definir Europa 2. d), 2. j), 4. b), 

4.c) 

Criação de Ferramentas Pedagógicas na área 
da Inclusão e Interculturalidade EPII Permanente Nacional CNE 5. a), 5.c) 

Criação de Ferramentas Pedagógicas na área 
da Integração EPI Permanente Nacional CNE 4. l) 

Criação de Manuais de Guias / Timoneiros / 
Mestres / Chefes de Equipa / Arrais EN Secções Setembro Nacional Guias / Timoneiros / Mestres 

/ Chefes de Equipa / Arrais 3. b),  5. d) 

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

para utilização regional 
EN Secções Dezembro Nacional Guias / Timoneiros / Mestres 

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

Criação de um modelo de formação contínua 
para animadores ENRGAA Novembro Nacional Dirigentes 2. d) 

Criação de uma bolsa de recursos para apoio 
técnico aos animadores de unidade em termos 

de integração 
EPI Permanente Nacional Dirigentes 4. l) 

Criação do Conselho de Reflexão e Estratégia 
Pedagógica ENP 1.Fevereiro Nacional SNP / JC 4. j) 

Criar equipas transgeracionais Todas Permanente Nacional Caminheiros / Companheiros 
/ Dirigentes 3. a) 

 
 



 

Página | 22  
 

 
Secretaria 

/ Titular Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

 

Se
cr

et
ar

ia
 N

ac
io

na
l P

ed
ag

óg
ic

a 

Curso Escritura e Escutismo em regime de b-
learning (parceria com UCP) ENAd / AN a definir a definir Dirigentes 4.j), 6.d) 

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

respectiva tipologia 
EAPCCE Março Nacional Centros e Campos Escutistas 4. f) 

Definição do Modelo Pedagógico do ACANAC ENPE Junho Nacional CNE 1. c), 4.b), 4.c) 

Definição do Modelo Pedagógico do Rover ENCC Junho Nacional CNE 1. c), 4.b), 4.c) 

Definição dos conteúdos funcionais dos cargos 
e funções nos diversos níveis do CNE ENRGAA Novembro Nacional Dirigentes 2. i), 8. a) 

Desenvolver uma proposta de vivência para o 
Caminho de Fátima ENP / AN Maio Nacional CNE 6. c) 

Desenvolvimento de Ferramentas Pedagógicas 
sobre o Beato Nuno de Santa Maria EBNSM / AN Permanente Nacional CNE 6. c) 

Desenvolvimento de um Kit de Ferramentas 
para o Chefe de Unidade 

ENPE / EN 
Secções a definir a definir Chefes de Unidade 2. b), 8. e) 

Desenvolvimento e manutenção de um espaço 
de oração e celebração na Drave EGBNIV / AN Período Estival Drave Caminheiros / Companheiros 6. c) 

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

Disponibilização de material pedagógico em 
formato electrónico no âmbito do portal da CEL ENPE / SI Permanente Internacional CEL 7. i) 

Divulgação e incentivo à participação no 
Cenáculo ENCC Permanente Regiões e Núcleos Caminheiros e Companheiros 1. e) 

Documento de Orientação para promoção da 
vida e da família EPPVF Maio Nacional CNE 6. e) 

Documento de Orientação sobre inclusão e 
interculturalidade EPII Maio Nacional CNE 5. a), 6. e) 
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Documento de orientação sobre integração EPI Maio Nacional CNE 4. l) 

Dravim EGBNIV 26-27.Setembro Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

EDF ENA / ENFF 24-25.Outubro a definir Directores de Formação 2. f) 

Elaboração de Destacáveis da Flor-de-Lis 
destinados a Animadores EN Secções Mensal Nacional Dirigentes 1. d), 2. a), 4. a) 

Elaboração de propostas de formação para 
Guias / Mestres / Chefes de Equipa / Arrais em 

regime de e-learning 

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

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

Elaboração de um manual de normas e 
segurança em actividades EPSA Dezembro Nacional CNE 4. k) 

Elaboração do Dossier de Certificação em 
termos de Formação ENFF Novembro Nacional CNE 2. g) 

Encontro Nacional dos Responsáveis Regionais 
das Secções 

EN Secções / 
EPRAP 18-19.Abril a definir Responsáveis Regionais das 

Secções 1. b), 2. a), 2. d) 

Encontros com São Paulo EGBNIV 14-15 Março 
16-17.Maio Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

Encontros de Formação para Formadores / RAP 
ENPE / EN 
Secções / 

EPRAP / ENFF 

14-15.Fevereiro 
9-10.Maio 
4-5.Julho 

a definir 
a definir 
a definir 

Formadores 1. b), 2. d), 2.k) 

Encontros com Monitores da Fase Piloto / RAP 
ENPE / EN 
Secções / 
EPRAP 

14-15.Fevereiro 
9-10.Maio a definir Monitores RAP 1. b) 

Enforma ENA / ENFF 24-25.Outubro a definir Formadores 2. f) 

Ephatta EGBNIV 28-31.Agosto Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 
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Estabelecimento de uma base Scouts of the 
World em São Jacinto e na Drave ENCC Permanente São Jacinto 

Drave Caminheiros / Companheiros 4. f) 

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

Estruturação do Programa de Formação para a 
disseminação dos novos Projectos Educativos e 

do novo Sistema de Progresso / RAP 

ENPE / EN 
Secções / 

EPRAP / ENFA 
Outubro Nacional CNE 1.b), 2, d) 

Gestão do Quadro Nacional de Formadores ENAd Permanente Nacional Formadores 2. k) 

Inclusão em todas as equipas de pelo menos 
um jovem menor de 25 anos Todas Permanente Nacional Caminheiros / Companheiros 

/ Dirigentes 1. a) 

IndabaMar ENP 7-8.Fevereiro a definir Chefes de Agrupamento 
Marítimos 2. a) 

Lançamento do Projecto Pedagógico do 
ACANAC 2011 ENPE Novembro Nacional CNE 1. c) 

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

Lançar e dinamizar o Fundo Dr. Manuel Faria EPFMF Permanente Nacional CNE 2. a) 

Manuais definitivos para animadores (novos 
projectos educativos) 

ENPE / EPRAP 
Dezembro Nacional Geral 1. b) 

Manuais definitivos para elementos (novos 
projectos educativos) Dezembro Nacional Geral 1. b) 

MDEM ENFA a definir a definir 
Candidatos a Dirigentes 

Marítimos / Companheiros 
em Insígnia de Ligação 

2. j) 

Momentos de formação e qualificação para as 
equipas projecto de âmbito nacional ENFAs a definir a definir Equipas Projecto 2. h) 

Participação na estruturação do Projecto 
Mambré ENP / AN a definir a definir Caminheiros / Companheiros 

/ Dirigentes 6. e) 
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Participação no Fórum Europeu para o 
Programa Educativo e os Recursos Adultos ENP 18-22 Março a definir Animadores Nacionais e 

Regionais 2. d), 2. j) 

Participação no RoverWay 2009 EPRW09 20-28.Julho Islândia Caminheiros / Companheiros 
/ Dirigentes 4. d) 

Participar activamente na dinamização no I 
Congresso do Voluntariado ENRGAA Março Lisboa Dirigentes / Exterior 7. c) 

Peregrinação de Caminheiros a Roma ENCC / AN Semana Santa Roma Caminheiros / Companheiros 6. a), 6. c) 

Programas Vale, Cume, Montanha e Vale EGBNIV Permanente Drave Caminheiros / Companheiros 4. f) 

Promoção de um quadro de parcerias e oferta 
aberta de formação ao nível regional ENAd Permanente Nacional Regiões 2. k) 

Promoção do Cenáculo junto das Regiões e 
Núcleos ainda não aderentes 

ENCC 

Permanente Regiões e Núcleos Responsáveis Regionais dos 
Caminheiros e Companheiros 1. e) 

Promoção e acompanhamento de Clãs 
Universitários, Clãs em Seminários e outras 

eventuais estruturas com propósitos análogos 
Permanente Nacional Caminheiros 4. i) 

Recrutamento de Voluntários de Apoio a 
Iniciativas Pedagógicas ENP Permanente Nacional Caminheiros / Companheiros 

/ Dirigentes 1. a) 

Reformulação do modelo e processo de 
avaliação do desempenho dos formadores ENAd Abril Nacional Formadores 2. b) 

Retiros Espirituais para Caminheiros EGBNIV 17-18.Outubro 
21-22.Novembro Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

Rever a proposta pedagógica das Insígnias de 
Competência e das Especialidades 

ENP / ENPE / 
EN Secções / 

EPRAP 
Junho Nacional CNE 1. b) 

Rossio – Academia de Verão ENFAs 3-6.Setembro a definir Dirigentes 2. j) 
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a São Paulo aos Quadrados ENCC / AN Junho Nacional CNE 6. c) 

Seminário sobre os Patronos do Escutismo 
(parceria com Região do Porto) ENP / AN 28.Fevereiro-

1.Março Porto Dirigentes 2. a), 2. d), 4. b), 
6.a), 6. c) 

Sicar SNP 10-11.Janeiro 
20-21.Junho 

a definir 
a definir 

Membros das equipas da 
SNP 2. h) 

Sol-a-Sol – Drave 2008 
EGBNIV 

10-16.Agosto Drave Caminheiros / Companheiros 4. f) 

Talitha Kum 24-25.Outubro Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

Via Paulina ENCC / AN 27-28.Junho Nacional Caminheiros / Companheiros 6. c) 

Visitas a Agrupamentos Piloto / RAP 
ENP / ENPE / 
EN Secções / 

EPRAP 

Fevereiro / Março 
Maio / Junho a definir Agrupamentos Piloto 1. b) 
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io

na
l Trilho Lusófono 

Reactivação das iniciativas “Agrupamento-
Irmão” e  “Formador-Irmão” EqI/ENAd Permanente Portugal, Portal CNE 

e Portal CEL Todas as secções 7. i) 

Apoio ao processo de acreditação das 
associações escutistas da Guiné-Bissau e São 

Tomé e Príncipe 

EqI 

 
Permanente 

Portugal, Guiné-
Bissau e S. Tomé e 

Príncipe 
 7. i) l) 

Contributo à dinamização do site da CEL EqI/ENL/ENEM Permanente Portal da CEL Todas as secções 7. l) 

Apoio à organização de uma cimeira da CEL 
em Angola EqI/ENL/ENEM 4º trimestre 2009 

/1ºtrimestre 2010 Portugal e Angola Dirigentes do nível nacional e 
regional 3. d) 
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Dinamização da iniciativa “Escreve em 
português para o estrangeiro”  Permanente MI, FL e Portal CNE e 

Portal da CEL I e II secções 7. l) 

Apoio à participação de uma equipa de 
caminheiros no Motirão (UEB) e à organização 

de uma Conferência de Jovens da CEL 
EqI/ENCC Julho Portugal e Brasil IV secção 7. i) 

Participação na Rede Norte-Sul EqI 20-22 Mar 
Outubro 

Grécia 
Holanda 

Dirigentes envolvidos em 
actividades de Cooperação 7. j) 

Trilho Europeu 

Participação no Conselho Europeu da CICE EqI/AN Novembro a divulgar Dirigentes Delegados 7. e) f) 

Co-organização do 6º Fórum Europeu do 
Programa Educativo e Recursos Adultos EqI/ENPE/ENAd 18-22 Março Lisboa 

Responsáveis nas áreas do 
Programa Educativo e 

Recursos Adultos 
3. d) 

Participação na 7ª reunião Euro-Árabe EqI 6-10 Maio Suécia Nível Nacional 7. j) 

Participação na Rede do Crescimento europeia EqI/EEstr Maio, Novembro a divulgar Dirigentes do nível nacional 
ou regional 3. d) 

RoverWay 2009 – acompanhamento ao 
Contingente Português EqI/ENCC 20 - 28 Julho Islândia Caminheiros e Companheiros 4. d) 

Participação na Scout Academy 
EqI 

14 a 20 Setembro a divulgar Membros das Equipas 
Nacional e Regionais 3. d) 

Fórum Europeu de Comissários Internacionais 13-15 Novembro Malta Comissário Internacional 7. f) j) 

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

guidistas 
EqI/CN 27-29 Novembro a divulgar Titulares da Junta Central 7. j) 
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Participação na reunião do Grupo de Lisboa 

EqI 

Outubro a divulgar Titulares da Junta Central 7. j) 

Apoiar a actuação do membro do CNE no 
Comité CICE-EM Permanente Vários Dirigente do CNE no Comité 

CICE-EM 7. f) 

Trilho Ibérico 

Conclusão e edição do Directório Ibérico de 
Centros e Parques Escutistas EqI/DNCE Até final de Abril Lisboa Associações Escutistas 

portuguesas e espanholas 5. e), 7. k) 

Cimeira ibérica 

EqI 

4º trimestre Portugal Níveis nacional e regionais 
(Regiões de fronteira) 3. d), 7. k) 

Cimeira da Macaronésia (Açores, Cabo Verde, 
Canárias e Madeira) A definir A definir 

Regiões dos Açores e 
Madeira e EI (CNE) Scouts 

de Canárias (MSC), 
Associação de Escuteiros de 

Cabo Verde 

7. k) 

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

anos) do CNE e 
MSC/Espanha 

7. k) 

Trilho Global 

Lançamento do projecto Jamboree2011 - 
Suécia 

EqI/ENPE 
Setembro Nacional Unidades III secção 4. d) 

Lançamento do projecto Moot2010 - Quénia Maio Nacional Caminheiros e Companheiros 4. d) 

Participação no Seminário “Scouts of the World” EqI/ENCC Maio Nacional ENCC 7. j) 

Tradução de 3 recursos da WOSM ou outras 
associações DNPCS Permanente Lisboa Animadores 4. p) 
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Manutenção da página em inglês do portal do 
CNE DNPCS Permanente Portal CNE Visitantes estrangeiros 9. c) 

Trilho Português 

Conselho Consultivo Internacional EqI 20 Setembro a definir Membros do CCI 3. e), 7. f) 

Encontros de Preparação Internacional (EPI) – 
revisão e realização 

EqI/Equipa 
Formação EPI 

28 Março 
6 Junho 

24 Outubro 
a definir Caminheiros, Companheiros, 

CILs e Dirigentes 2. l) 

Actualização dos conteúdos sobre a Dimensão 
Internacional nos cursos de formação de base EqI/ENAd 2º trimestre Lisboa Formandos dos cursos de 

formação de dirigentes 2. c) 

Interlocutores Internacionais (II) – reunião e 
manutenção da Rede 

EqI 

3 Maio a definir Interlocutores Internacionais 3. e) 

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

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

Produção de um “Kit de representação 
internacional” 3º trimestre Lisboa Representantes do CNE em 

eventos internacionais 7. j) 

Elaboração das “Linhas orientadoras de 
organização e preparação de um contingente 

internacional” 
EqI/ENP 1º trimestre Lisboa Toda a Associação 4. c) d) 

Produção de 5 materiais pedagógicos e 
informativos sobre a Dimensão Internacional 

EqI 

Permanente Lisboa Toda a Associação 4. n) 

Mercado Internacional 2009 21/22 Novembro a definir IV secção e dirigentes 4. b) o) 

Divulgação da Dimensão Internacional em 
acampamentos regionais e de núcleo. 

Nas datas dos 
Acaregs e 
Acanucs 

Nacional JJRR e JJNN 4. o), 5. g) 
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Criação de um Centro de Recursos 
Internacionais no portal do CNE (documentos, 

exemplos, apresentações…) EqI 

Permanente Lisboa Toda a Associação 5. c), 9. h) 

Produção um Caderno de Actividades sobre 
Educação Intercultural 2º semestre Lisboa Toda a Associação 5. c) 

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

escutistas 
EqI/DNCE 

2º trimestre Lisboa Centros Escutistas 2. m), 5. e) 

Promoção externa dos centros e parques 
escutistas do CNE Permanente Outros países Associações escutistas 

estrangeiras 2. m) 

Voluntariado internacional – estabelecimento de 
2 parcerias institucionais e motivação interna à 

participação 
EqI/ENP Setembro-

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

Divulgação regular de oportunidades e 
testemunhos de experiências internacionais 

externas ao Escutismo EqI 
Permanente Lisboa Toda a Associação 5. g) 

Edição de uma Newsletter Trimestral Nacional Subscritores 4. o) 

Fundo Francisco Sousa Dias – apoio a projectos EqI/SNG 4º trimestre Nacional Agrupamentos 8. h) 

Estratégia 

Acompanhamento e apoio às dinâmicas 
regionais “CNE: que futuro?” EEstr Janeiro a 

Setembro Nacional Regiões 7. a) 
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Encontro Nacional de Delegados da DPCS 
DNPCS 

Novembro a defnir 
Estruturas Regionais  
e de Núcleo de PCS 2 a) 

Operação “Fátima” 12 e 13 de Maio Fátima Comunidade 7 c) 

Operação “Fátima” DNPCS 10 de Junho Fátima Comunidade 7 c) 

Operação “Fátima” DNPCS 12 e 13 de 
Outubro Fátima Comunidade 7 c) 

PROCIV 
DNPCS 

A definir pela 
ANPC a definir pela ANPC Comunidade 7 c) 

Semana Nacional de  
Protecção Cívil e Segurança 1 a 8 de Março Nacional Toda a Associação 4 k) 

DFCI 

DNPCS 

1 de Maio a 30 de 
Setembro Nacional Comunidade 7 c) 

Apoio às Regiões Todo o ano Nacional Estruturas Regionais de PCS 7 c)  2 a) 

Visita a “Campos Escutistas” em  
conjunto com o DNCE Todo o ano Nacional Toda a Associação 7 c)  2a) 

Desenvolver fichas de animação para 
elaboração de planos de segurança para: 

a) acampamentos 
b) acantonamentos 
c) raids / haikes 

DNCE / DCPS 

Permanente - Dirigentes 5 d)   7 c)   8 d) 

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

Permanente - Dirigentes 4 a) 

Instituir um sistema de monitorização anual das 
visitas por escuteiros internacionais 

DNCE 
1º trimestre - Centros Escutistas  

Encontro Anual de Directores de 
Centros/Campos Escutista 4º trimestre Serpins 

Directores e equipas 
 dos Centros 3 a) 
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Dinamização de rede de delegados regionais 
DNCE, DNPCS, 

DNR, DNA Permanente Nacional Estruturas Regionais 3 a) 

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

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

Colaboração com as estruturas locais para 
definição de planos de segurança para os 

Centros/Campos Escutistas 
DNCE 2º semestre Nacional Associação e Comunidade 4 f)  k) 

Promover a divulgação dos centros Escutistas 

DNCE 

Permanente -- Toda a Associação 8 f)  

Promover a divulgação dos centros escutistas 
em documento tipo livro de bolso 1º semestre -- Toda a Associação 8 f) 

Desenvolver "manual" com directrizes sobre 
requisitos dos campos escutistas e sua 

"classificação" 
1º semestre -- Centros Escutistas 8 f) 

Lançamento e promoção da candidatura á 
 estação nacional do JOTA 

DNR 

Abril / Maio -- Regiões 4.b)   

Divulgação do local da Estação Nacional / 
Promoção e Lançamento 

Maio -- Toda a Associação 4.b)  7.c) 

Jota/Joti 2010 18 e 19 Outubro a definir Toda a Associação 4.b)  7.c) 

Field Day ? ? Toda a Associação 4.b)  7.c) 

Jornadas Radioescutismo - Leiria 30 e 31 Maio Leiria Estruturas Regionais de DR e 
representantes 2 a)  7 c) 

Contactos com entidades ligadas às 
Comunicações (Anacom, REP, ARVM, ...) Permanente -- Comunidade 7.c) 

Elaboração fichas técnicas e de informação 
específica ao Radioescutismo Permanente -- Dirigentes e unidades 4.a)   9 i) 
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Dar oportunidade a novas pessoas e pessoas 
jovens para que tragam novas ideias e 
dinâmicas aos projectos a desenvolver; 

DNA 

Permanente -- 
Caminheiros 

/CIL’s e jovens dirigentes 1.a)   4.b) 

Valorizar o método de projecto como ferramenta 
de criação de actividades em que os jovens têm 

particular relevo 
Permanente -- Equipas de Projecto 4.a)  c) 

Utilizar as formas de divulgação mais 
apropriadas (internet, flor de lis, blogs,… 

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

dizem directamente respeito 

DNA Permanente -- 
Caminheiros 

/CIL’s e jovens dirigentes 4.a)  b) 

Constituir equipas de Projecto das actividades 
segundo um modelo de funcionamento paralelo 

ao do sistema de patrulhas 

DNA e Guia de 
Equipa do 
Projecto 

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

Fazer um acompanhamento próximo das 
equipas de Projecto no Desenvolvimento e 

preparação das suas actividades maximizando o 
apoio humano e material possível 

DNA Maio a Dez. -- 
Caminheiros 

/CIL’s e jovens dirigentes 4.a)  c) 

Constituir equipas de trabalho pluridisciplinares 
intra e intergeracionais de forma a que cada um 

não se situa isolado nas responsabilidades 
assumidas 

DNA e Guia de 
Equipa do 
Projecto 

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

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

enriquecimento mútuo 
DNA + Eq. Proj. 

Dia D 

Permanente -- Dirigentes 2.d)  4.b) 

Criar dinâmicas participativas que privilegiem 
uma formação informal Até dia D a definir Participantes no Dia D 2.d)  4.b) 

Criar condições e facilitar a participação dos 
dirigentes no mesmo Até dia D a definir Participantes no Dia D 2.d) 

Desenvolvimento de modelos globais de 
organização de actividades DNA Permanente - Estruturas Regionais 5.d)  7.c)  8.d) 

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

actividades 
DNA Permanente - Estruturas Regionais 8.d) 
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 Renovar e actualizar o espaço web da SNPD e 
seus departamentos SNPD Permanente web Associação 4.a)  9.i) 

Disponibilizar e actualizar permanente 
informação específica relativa às temáticas 

específicas de formação dos Departamentos 

 
SNPD 

Permanente web Associação 4.a)  9. c)  i) 
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Estabelecer Protocolos SNG - - CNE 7.h 

Recrutar Benévolos para a Área Financeira SNG Janeiro - CNE 9.h 

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

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

Centro Fátima – Definição Projecto/Local ASNG Maio Fátima - 9.c 

Fundação / Registo ASNG - - - 9.d 

Constituir CNE/Serviços SNG Junho - - 9.f 

Reuniões periódicas DMF – Conselho de 
Gestão 

SNG Periódico - - 9.g 

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

Comissão Revisão Uniforme SNG - - - - 

Relocalização dos Serviços Centrais  SNG Abril - - - 



 

Página | 35  
 

 
CN – Chefe Nacional 
CNA – Chefe Nacional Adjunta 
 
 

SNP – Secretaria Nacional Pedagógica 
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 Pedagógica 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 
EPSA » 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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4. Conclusão  
 
 
 

 “Nós que esperamos o que não vemos, é 

com paciência que o aguardamos.” 

Rm 8, 25 

 

Quando analisarmos os resultados da aplicação deste plano de actividades 

gostaríamos de poder constatar que, para alem das actividades terem sido realizadas com 

qualidade e participação, dos objectivos terem sido atingidos e os resultados serem 

positivos, gostaríamos de poder verificar que todos nós: Lobitos, Exploradores, Pioneiros, 

Caminheiros e Dirigentes fizemos Caminho em direcção a Cristo Jesus. 

Que cada um de nós foi capaz de dar testemunho do Cristão que é e do semeador 

da Palavra de Deus que é chamado a ser. 

A nós dirigentes e educadores católicos assiste-nos o dever de vivermos 

intensamente a nossa Fé para podermos iluminar os caminhos das aprendizagens das 

crianças e dos jovens que formam as nossas Unidades. 

Formulamos votos para que “O Deus da esperança vos encha de toda a alegria e 

de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de 

esperança!” (Rm 15, 13). 
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