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      “Por caminho não quero significar um caminho ao 
acaso, sem finalidade, mas antes um trajecto, agradável, com 
um objectivo definido, ao mesmo tempo que há consciência 
das dificuldades e perigos que podem deparar-se no 
percurso. A arte da orientação no terreno é a essência do 
Escutismo. Significa encontrares o caminho por ti mesmo, para 
que possas ser útil, indicando-o aos outros. Digo-vos eu: Olhai 
com vistas largas, para além das pedras do caminho que 
estão sob os vossos pés; vede para onde leva esse caminho, e 
segui em frente com boa disposição. Encontrareis outros 
seguindo convosco o mesmo caminho, possivelmente menos 
bem preparados; estendei-lhes uma mão prestável e amiga à 
medida que avançais. A minha montanha (o Monte Quénia) 
diz: vê com vistas mais largas; vê mais alto; vê mais além, e um 
caminho será visto.” 

(Baden Powell,  
citado por Pe. Manuel Fonte in Mística e Simbologia do CNE) 
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1. Introdução 
 
 
 
 

Caminho – 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.” 
 

“…São Paulo é para nós modelo de conversão e de 
crescimento…” 

 

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

 

 

No ano Paulino que vivemos, o apelo ao Caminho é inevitável, cumpre-nos criar as 

condições para que esta primeira etapa da jornada conduza cada um de nós a: 

 

Ser mais Preparar-se individualmente para a viagem, na busca da perfeição 

pessoal a todos os níveis;  

Ser com Participar na caminhada com os outros, disponível para os servir com 

simpatia, na Verdade e na Amizade. "Eu, Jesus, estou no meio de vós 

como quem serve" (1Cor.22,27).  

Ser para Tornar-se apto para a missão: animar e liderar o próprio grupo, se 

tanto for necessário; dinamizar tempos litúrgicos na Paróquia; realizar 

acções de promoção humana dos mais desprotegidos; tomar parte na 

vida cultural e social. Tudo isto para continuar, sob o impulso do 

Espírito Santo, a obra do próprio Cristo, que veio ao mundo para: 

"anunciar a Boa Nova aos pobres; proclamar a libertação aos cativos; 

mandar em liberdade os oprimidos" (Lc.4,18)  

 



 

 3

A nossa motivação será marcada pela renovação da acção pedagógica que se assumirá 

como a Pedra Angular do nosso itinerário educativo. Esta concentrará os grandes esforços 

bem como os recursos da associação, por forma a que o ciclo de estudo desta Renovação 

Pedagógica se feche e o lançamento de projectos pilotos seja possível, reforçado com a 

documentação necessária de apoio aos dirigentes a animadores. 

A criação e publicação de instrumentos de animação, bem como de linhas orientadoras 

serão o resultado visível do empenhamento de toda a associação para dar sentido ao 

caminho. 

À imagem de São Paulo, assumiremos o papel de peregrinos de todos os caminhos para 

valorizarmos a educação do cidadão universal e construtor da Paz. 

Promoveremos o enriquecimento da imagem da Associação, enquanto instrumento social 

de valorização dos jovens, promovendo a sua integração social pelo Jogo Escutista. 

A actividade de gestão será orientada por dois vectores: a segurança para os animadores 

e a criação e disponibilização de recursos para a valorização da acção educativa. A gestão 

orçamental procurará manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas, sendo que na 

despesa o investimento deverá assumir gradativamente uma maior importância face ao 

funcionamento. 

Construção de um quadro de referência para os constrangimentos que a legislação vigente 

nos coloca, relativamente a nossa acção educativa, sobretudo no nosso espaço natural: a 

vida ao ar livre. 

A animação territorial deverá permitir valorizar a acção das Juntas Regionais enquanto 

estruturas vitais para o desenvolvimento do Corpo Nacional de Escutas. 

 

Tal como São Paulo, teremos que ser capazes de, passado o tempo da conversão, 

encetarmos o caminho do crescimento, enquanto caminhantes em busca do Homem Novo. 
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2. Apresentação do Plano Anual 
 

 
 

2.1. – Intenções para o ano 2008  
 

2.1.1. - Chefia Nacional 
 

A chefia nacional tem como grande preocupação a coordenação dos esforços das diversas 

equipas nacionais, articular as suas acções com as outras estruturas organizacionais 

nacionais e regionais de modo a rentabilizar as sinergias criadas e a potenciar os 

resultados obtidos. 

A estrutura em rede das equipas sob a responsabilidade da Junta Central permite uma 

comunicabilidade que leva cada um dos titulares a poder tomar parte activa na construção 

das decisões, dos meios e dos instrumentos. Permite um maior envolvimento dos 

colaboradores no trabalho e prioridades de conjunto, através de momentos e espaços 

comuns; permite ainda valorizar os colaboradores proporcionando momentos de formação. 

Ao definir um novo paradigma para a animação territorial assente na valorização das 

Juntas Regionais, enquanto verdadeiras interfaces entre a estrutura nacional e as 

estruturas locais e de núcleo, promove-se um mecanismo de auscultação e partilha que 

determina uma melhor tomada de decisões, porque mais reflectida e participada. 

A visita às sedes regionais, para reuniões de trabalho com as juntas, levará a um 

conhecimento mais aprofundado das problemáticas locais e regionais, permitindo, desta 

forma, o desenho de novas soluções e de novos campos de cooperação. 

Redefinir a Comunicação e Imagem do CNE enquanto Associação educativa que contribui 

para o desenvolvimento integral dos jovens. Desenvolver e disponibilizar recursos que 

possam ajudar a disseminar e reforçar a imagem e propósito do Movimento. Harmonizar a 

consistência na imagem e comunicação aos diferentes níveis na Associação e reforçar a 

utilização das tecnologias de informação e comunicação como meios de apoio e suporte. 

Afirmar o CNE como espaço educativo, onde os valores e atitudes ambientais sejam 

vectores a afirmação do progresso individual e colectivo, reforçando e promovendo 

vivências profundas e cheias de conteúdo, que explorem junto dos jovens valores 

ambientais de sustentabilidade, contemplação e comunhão; 

Incentivar a participação dos Jovens consolidando e valorizando o Cenáculo como escola 

de participação e espaço de auscultação dos jovens. 



 

 5

Promover relações institucionais com a sociedade civil, os órgãos de soberania e 

hierarquia da Igreja, marcadas pela compreensão, colaboração e afirmação dos nossos 

princípios e valores. 

Queremos que este Ano Paulino possa materializar a afirmação de São João Baptista – 

Aplanai os caminhos do Senhor. 

 
 
 

2.1.2. - Assistência Nacional 
 

O Plano Anual representa o início da concretização do Plano Trienal da Assistência. Como 

este último, trata-se de um plano pastoral, comportando por isso actividades específicas, e 

o acompanhamento pastoral de outras actividades (não passível de ser incluído num 

plano), de acordo com as diferentes solicitações e oportunidades. 

No primeiro ano do triénio, toda a acção andará em torno do «Caminho», à luz da 

inspiração de São Paulo. É hora de fazer caminho e de seguir um rumo, para atingir uma 

meta. Nos aspectos centrais, a meta não é nova; nem o caminho é, em tudo, original.  

A meta que nos propomos seguir é a de sempre: contribuir para a formação integral dos 

jovens escuteiros, dando-lhes, em especial, o adequado enquadramento e formação 

espiritual cristã e católica. Este contributo será dado a nível nacional, com o intuito de que 

possa ser útil nos diferentes níveis da Associação. O Escutismo faz-se com base em 

pequenas células e, por isso, não pretendemos sobrepor a dinâmica nacional às dinâmicas 

dos níveis regional e local. Pelo contrário, é nosso interesse que as propostas 

apresentadas pela Assistência Nacional sirvam de apoio ao trabalho realizado localmente 

e aí sejam enriquecidas. 

O caminho que iremos percorrer encontra-se no seguimento do caminho que já muitos 

percorreram antes de nós. A novidade que traz prende-se sobretudo com a actualidade da 

proposta da inspiração em São Paulo, em consonância com o Ano Paulino proposto pela 

Igreja. 

Assim, não tendo a pretensão de inovar, queremos transmitir às actividades que 

realizamos o «cunho paulino» da Conversão e do Crescimento. 

 

Como concretização do plano trienal neste primeiro ano, iremos: 

 

1. Divulgar material de apoio sobre São Paulo; 
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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»; 

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; 

 
Nota: Aqui não estão referidas as actividades eventualmente resultantes do trabalho de grupos a 

constituir, nomeadamente na área sócio-caritativa. 

 

 

 

2.1.3. - Pedagógica 
 

O ano de 2008 é o primeiro de três anos em que cumpre dar sentido ao caminho. 

Assim, dentro do que propomos para o triénio, em 2008 dar-se-á prioridade a: 

 

Conclusão do processo de Renovação da Acção Pedagógica… 
 

 Melhor informação e comunicação sobre ao processo de renovação em 

curso, através da disseminação do KitRAPido; 

 Aperfeiçoar, actualizar e estabilizar o quadro da mística e simbologia das 

secções; 

 Obtenção de uma versão provisória, mas estável, dos novos projectos 

educativos das secções e do novo sistema de progresso; 

 Início de uma fase-piloto, correspondente a um ano escutista, de 

experimentação dos novos projectos educativos das secções e do novo 

sistema de progresso em unidades-piloto de todas as regiões; 

 Criação de uma estrutura de cursos de guias / timoneiros / mestres / chefes 

de equipa / arrais; 
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Formação e valorização dos adultos… 
 

 Definição dos conteúdos funcionais dos cargos e funções nos diversos níveis 

do CNE e promoção de acções de formação específicas; 

 Elaboração de um plano estratégico de dotação nacional e regional de 

formadores qualificados e promoção de um quadro de parcerias e oferta 

aberta de formação a nível regional; 

 Definição de um novo modelo do Dia D; 

 Criação 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; 

 

 

Desenvolvimento de novas vertentes pedagógicas… 
 

 Promoção e acompanhamento de clãs universitários, clãs em seminários e 

outras eventuais estruturas com propósitos análogos; 

 Aprovação de documentos de orientação sobre integração, inclusão e 

interculturalidade, vida e família; 

 Definição do modelo de animação pedagógica dos centros e campos 

escutistas segundo a respectiva tipologia; 

 Definição do modelo pedagógico dos contingentes a actividades 

internacionais; 

 Participação na estruturação do projecto Mambré; 

 

Mas este será também o ano do Lëtz’X’Port 2008, do Oceanos 2008, do Lands of 

Adventure 2008, do lançamento do contingente nacional ao RoverWay 2009… 

 

Um ano de caminho… 
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2.1.4. - Internacional 
 

Faz-se caminho, andando. 

 

O princípio de uma caminhada é sempre tempo de expectativa e de todos os sonhos. Em 

2008 dão-se os primeiros passos numa caminhada que, à sua medida, também se quer de 

“conversão” e de crescimento na dimensão internacional do CNE. 

Aliás, que exemplo poderia ser mais inspirador para este início de trabalho do que o do 

próprio São Paulo, ele próprio um caminhante, um peregrino, que não se confinou ao seu 

lugar mas partiu para outras paragens, aprendendo e partilhando.  

Este primeiro ano do triénio é pois tempo de: 

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  

 

As iniciativas previstas são de diversa ordem, com graus de visibilidade diferente e 

repartidas pelas duas dimensões principais de actuação: 

 Educativa – ocasiões de formação na área internacional, participação em 

seminários e eventos semelhantes, produção de documentos orientadores, 

disponibilização de mais informação, acampamento luso-luxemburguês, a 

organização do contingente ao RoverWay2009… 

 Institucional – participação na Conferência Mundial e Fórum Mundial de 

Jovens, cimeira da CEL, encontros com associações espanholas… 

 

Todas as iniciativas a levar a efeito pretendem constituir os primeiros passos numa 

caminhada que se quer longa, segura e plena de Sentido. Para que os trilhos que agora se 

rasgam permaneçam abertos por muito tempo e sejam percorridos por numero crescente 

de caminhantes. 
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2.1.5. - Plano e Desenvolvimento 
 
A Secretaria Nacional do Plano e Desenvolvimento tem, neste mandato, horizontes de 

actuação mais alargados e com responsabilidades e áreas de actuação diferenciadas, de 

apoio e de suporte à restante Junta Central e no dia-a-dia da Associação. 

As suas funções estão, por inerência da sua designação, implicitamente ligadas a qualquer 

outra Secretaria Nacional, já que contribuímos todos de uma maneira ou outra para o que 

desejamos efectivamente, o desenvolvimento do C.N.E. 

Neste contexto, será nossa principal preocupação, em conjugação e sintonia com as 

decisões da Junta Central e do Plano aprovado, realizar um trabalho de gestão dos 

recursos, direccionado para o benefício do processo educativo dos nossos jovens, 

satisfazendo as suas necessidades e expectativas, monitorizando e acompanhando a 

implementação de todas as iniciativas a que nos propomos, assim como colaborar no 

desenvolvimento e dinamização de alguns âmbitos específicos e técnicos, que 

reconhecemos como mais-valias. 

Durante este primeiro ano, o trabalho da SNPD será (também) de identificação dos 

recursos, para se proporcionar uma melhor organização interna e assegurar uma melhoria 

continuada no desempenho, medida desenvolvida em termos de eficiência e de eficácia 

organizacional, com a área da gestão. 

Desejamos desenvolver e disponibilizar, também, ferramentas que promovam o 

desenvolvimento organizacional, quer dos serviços centrais, quer dos outros níveis da 

Associação, contudo, à partida, teremos de fazer o diagnóstico, para conhecer quais os 

meios disponíveis, assim como as fragilidades detectadas, de modo a agir em 

conformidade, no sentido da melhoria desejada. 

As actividades de carácter corrente que são diariamente desenvolvidas nas áreas 

funcionais dos serviços centrais, ainda que absorvam grande parte dos recursos materiais 

e humanos, não devem de forma alguma descurar o essencial da nossa missão, nem 

comprometer, sem embargo de se anteciparem outras cuja concretização depende muito 

da evolução e desenvolvimento da nossa Associação.  

 

Decorrente das atribuições da SNPD, e no âmbito da sua acção, houve a necessidade 

operacional de organizar quatro departamentos, que reconhecemos como garantes às 

oportunidades que lhe possam advir, estando deste modo afectos: 
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 Departamento Nacional de Radioescutismo; 

 Departamento Nacional de Protecção Civil e Segurança; 

 Departamento Nacional de Actividades; 

 Departamento Nacional de Centros Escutistas; 

 

Pretende-se que esta estrutura seja o mais simples possível e focalizada nas iniciativas a 

levar a efeito, reconhecidamente determinantes para o CNE, e no acompanhamento da 

sua concretização e monitorização, para se conseguir melhores resultados, em termos de 

eficiência e de eficácia, naquilo que na realidade a Associação necessita. 
 
 

2.1.6. - Gestão 
 

O ano escutista de 2008 será um ano de transição e de adaptação em algumas áreas e 

procedimentos. 

Nos quadros do Plano Anual, por si só auto explicativos, estão descritas as acções mais 

emblemáticas desta Secretaria Nacional para 2008, cujas pistas são: 

 

 Modernizar 

 Simplificar 

 Desburocratizar 

 Rentabilizar 

 

Os passos listados são os passos seguros e necessários para cumprir os objectivos. 

Será de referir também que uma grande preocupação desta Secretaria Nacional, em 2008, 

será o de envolver voluntários e as estruturas regionais no processo de gestão do CNE, ao 

nível central. 
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2.2. – Plano Anual 2008 
 
 
 
 
 

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

Plano Trienal 
Reuniões bi-anuais com Juntas Regionais CN 29 de Março e 20 de 

Setembro Fátima Juntas Regionais 8.b) 

Desenvolvimento de contactos informais permanentes 
de apoio e acompanhamento às regiões CN - - Juntas Regionais 8.g) 

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

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

“Fátima” e “Fundação” 
CN Ano - - 9.d) 

CN 

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

 
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) 

Representar o CNE na estrutura do CNJ ENRE Permanente Lisboa 
Caminheiros, companheiros, 

Dirigentes 1.c) 

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

Dinamizar momentos sobre C&I junto dos jovens - 
Cenáculo ENC&I 2º trimestre Lisboa Caminheiros e companheiros 1.f) 

Seleccionar jovens para constituir uma equipa de 
“porta-vozes” ENC&I 4º trimestre Nacional Caminheiros, companheiros, 

CILs e jovens dirigentes 1.f) 

Sensibilizar e Integrar os participantes do Cenáculo no 
trabalho corrente do CNJ 

ENRE 
e 

EPC 
Maio 2008 A definir 

Caminhvmn   nnbeiros e 
Companheiros participantes no 

Cenáculo 
1.f) 

Encontro de reflexão sobre Cenáculo EPC 
29 Fevereiro 
1 e 2 Março 

Ferreira do Alentejo 
Observadores, Chefes de Equipa 
Projecto e adjuntos do Cenáculo 

Nacional 
1.c) 

2º Encontro do 6º Ciclo do Cenáculo Nacional EPC 9, 10 e 11 de Maio Lisboa Caminheiros e Companheiros 
participantes no Cenáculo 1.e) 

Cenáculo Aberto do 6º Ciclo EPC 10 e 11 de Maio Lisboa Caminheiros e Companheiros 
participantes no Cenáculo 1.e) 

1º Encontro do 7º Ciclo do Cenáculo Nacional EPC 7 a 9 de Novembro Lamego Caminheiros e Companheiros 
participantes no Cenáculo 1.e) 

CNA 

Encontro de Equipas Nacionais – APIS 2008 EApis 15 e 16 Março S. Jacinto Equipas e colaboradores no nível 
nacional 2.h) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

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 Irlanda Representantes externos da 
Associação 2.h) 

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) 

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) 

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) 

Promover acção de formação para colaboradores da 
Flor de Lis ENFL Junho Lisboa 

Colaboradores regionais, 
pontuais e responsáveis de 

outras publicações escutistas 
2.h) 

Escolher para cada equipa um membro mais 
experiente que possa aconselhar todas Permanente Nacional Caminheiros e Dirigentes 3.a) 

Criar rede de representantes externos da associação ENRE 4º trimestre Nacional Representantes externos 3.a) 

Utilizar a Lis como instrumento de animação / 
formação de dirigentes ENFL Permanente Nacional Dirigentes 4.a) 

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) 

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) 

Utilizar a Lis para divulgação de boas práticas ENFL Permanente Nacional Todos os associados 5.a) 

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) 

 

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) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

Desenvolver video promocional do CNE ENC&I 4º trimestre Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.a) 

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) 

Disponibilizar o Moodle no portal do CNE ENI 12 Fev Nacional Agrupamentos, JR e JN 7.a)  9.c) 

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) 

Traduzir brochura “Representing the Scout 
Movemment” e disponibilizar em format digital ENRE Setembro Nacional Rede de representantes do CNE 7.c) 

Divulgar as iniciativas do CNJ e das organizações que 
o constituem no website ENRE Permanente Nacional Associados 7.c) 

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) 

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) 

Definir regras para a comunicação externa e 
veiculação das opiniões oficiais do CNE ENC&I Maio Nacional JR e JN 7.c) 

Desenvolver campanha para divulgação do CNE 
através de animação multimédia ENC&I 4º trimestre Nacional Associados, Agrupamentos, JR e 

JN 7.c) 

Desenvolver vídeo promocional do CNE ENC&I 4º trimestre Nacional Associados, Agrupamentos, JR, 
JN, Exterior 7.c) 

Dinamizar uma área de Press no website ENC&I Agosto Nacional Associados, Agrupamentos, JR, 
JN, Exterior 7.c) 

Definir publicos-alvo e dirigir a comunicação de forma 
mais adequada e direccionada ENC&I Agosto Nacional Associados, Agrupamentos, JR, 

JN, Exterior 7.c) 

Dinamizar conteúdos da LisOnline ENFL 3º trimestre Nacional Associados, Agrupamentos, JR e 
JN 7.c) 

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) 

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) 

 

Dinamizar uma divulgação nos media das actividades 
de verão regionais e de núcleo ENC&I Julho e Agosto Nacional JR e JN 7.d) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

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) 

Re-estruturar o portal nacional melhorando a 
navegabilidade. ENI  e ENC&I 2º trimestre Nacional Associados, Agrupamentos, JR, 

JN, Exterior 9.c) 

Implementar estrutura de helpdesk melhorando o 
suporte técnico a todos os associados ENI 2º trimestre Nacional Agrupamentos, JR e JN 9.c) 

Implementar a Rede Nacional de Informática a partir 
da RNITI ENI 2º trimestre Nacional JR e JN 9.c) 

Encontro da Rede Nacional de Informática ENI 20 Setembro A definir  JR e JN 9.c) 

Criar uma imagem uniforme na comunicação via email 
(Noticias e emails) ENC&I Maio Nacional Equipas Nacionais e Serviços 

Centrais 9.c) 

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) 

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

Divulgação on-line da actividade corrente da 
representação no CNJ ENRE Permanente Nacional Associados, Agrupamentos, JR, 

JN, Exterior 9.c) 

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) 

Reeestruturação, valorização e dinamização da 
LisOnline EFL 2º trimestre Nacional Associados, Agrupamentos, JR e 

JN 9.c) 

 

Publicar Actos Oficiais em versão electrónica (Lis 
Online), eliminando versão em papel ENFL Permanente Nacional Associados, Agrupamentos, JR, 

JN, Exterior 9.c) 

 
 

Acção de formação para membros de Mesas dos 
Conselhos ENFAs (a definir) (a definir) Mesas dos Conselhos 4. e) 

Animação do contingente nacional ao Lands of 
Adventure 2008 ENEM / SI 10-15.Agosto Kandersteg [Suíça] Exploradores / Marinheiros 4. d) 

Animação do contingente nacional ao Lëtz’X’Port 2008 ENPM / SI 19-28.Julho Idanha-a-Nova Pioneiros / Marinheiros / 
Dirigentes 4. d) 

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), 

SNP 

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) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

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 
ENFAs Permanente Nacional Dirigentes  

2. d), 2. j), 3. c) 

Animar a Estação Nacional do JOTA/JOTI com base 
no Ano Europeu do Diálogo Intercultural 

EN Secções / EPII 18-19.Outubro (a definir) Geral 5. a) 

Caderno da Fé ENL / AN Setembro Nacional Lobitos / Dirigentes 6. c) 

CAF ENFF 22-23.Novembro (a definir) Dirigentes 2. k) 

Caminhadas de Evangelização ENCC / AN Setembro-
Dezembr0 Nacional Caminheiros / Companheiros 6. c) 

Campos de Trabalho – Drave 2008 EGBNIV 10-16.Agosto Drave Caminheiros / Companheiros 4. f) 

Cartaz e Postal com Proposta Educativa ENP Setembro Nacional Dirigentes / Pais / Exterior 1. d), 4. m) 

CCF ENFF 6-8.Dezembro (a definir) Dirigentes (habilitados com 
CAP/INOFOR) 2. k) 

Comité Nacional do Programa Educativo ENPE / EPRAP 1.Maio 
1-2.Novembro 

Fátima 
(a definir) 

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

Comité Nacional dos Adultos ENAd 28.Junho 
11-12.Outubro 

Fátima 
(a definir) 

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

Conceber o modelo pedagógico do Oceanos 2008 ENPE 1-10.Agosto Tróia Geral 4. b) 

Conclusão da estruturação do Curso de Assistentes 
Escutistas ENFA / AN Dezembro Nacional Assistentes 2. e) 

Concurso de Ideias sobre Modelo Pedagógico do 
Rover ENCC Outubro-Dezembro Nacional Clãs e Dirigentes 1. c), 4. c) 

Conselho Consultivo Marítimo ENP 25-27.Janeiro Ferragudo Chefes de Agrupamento 
Marítimos 2. a) 

Co-organização do Lëtz’X’Port 2008 ENPM / SI 19-28.Julho Idanha-a-Nova Pioneiros / Marinheiros / 
Dirigentes 1. c) 

Criação da Equipa Projecto RoverWay 2009 ENCC / SI Maio Nacional Caminheiros / Companheiros / 
Dirigentes 4. d) 

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

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

EPI Dezembro Nacional Dirigentes 4. l) 

 

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) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

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

Curso Monográfico Náutico ENFA 25-27.Abril Figueira da Foz Dirigentes 2. j), 4. k) 

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

tipologia 
EAPCCE Setembro Nacional Centros e Campos Escutistas 4. f) 

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

Definição do modelo pedagógico dos contingentes a 
actividades internacionais [ENP] ENP Dezembro Nacional Dirigentes 4. d) 

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

Dia D ENAd 8-9.Novembro (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 de Missal multilingue EPN / AN Dezembro Nacional Geral 5. c) 

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 Novembro Nacional CNE 6. e) 

Documento de Orientação sobre inclusão e 
interculturalidade EPII Novembro Nacional CNE 5. a), 6. e) 

Documento de orientação sobre integração EPI Novembro Nacional CNE 4. l) 

Dravim EGBNIV 27-28.Setembro Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

EDF ENA / ENFF (a definir) (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) 

Encontro de Formação com Dirigentes das Unidades-
Piloto 

ENPE / EN 
Secções / EPRAP 27-28.Setembro Fátima Dirigentes das Unidades-Piloto 1. b) 

Encontro de Monitorização com Dirigentes das 
Unidades-Piloto 

ENPE / EN 
Secções / EPRAP 22.Novembro Fátima Dirigentes das Unidades-Piloto 1. b) 

Encontro de trabalho sobre Mística e Simbologia ENP / EPRAP / AN 5-6.Abril Almada Dirigentes Convidados 6. a) 

Encontro Nacional dos Responsáveis Regionais das 
Secções 

EN Secções / 
EPRAP 

01.Maio 
1-2.Novembro 

Fátima 
(a definir) 

Responsáveis Regionais das 
Secções 1. b), 2. a), 2. d) 

Encontros com São Paulo EGBNIV 26-27.Julho 
22-23.Novembro Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

 

Encontros de Redacção dos novos Projectos 
Educativos e do novo Sistema de Progresso 

EN Secções / 
EPRAP 

5-6.Abril 
10-11.Maio 

31.Maio-1.Junho 

Almada 
(a definir) 
(a definir) 

EN Secções / EPRAP / 
Redactores Convidados 1. b) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

Enforma ENA / ENFF (a definir) (a definir) Formadores 2. f) 

Ephatta EGBNIV 28-31.Agosto Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

Escutismo & Desenvolvimento Espiritual ENP / AN Setembro Nacional Dirigentes 1. d), 6. b) 

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

Drave Caminheiros / Companheiros 4. f) 

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

Guia Alimentar para Escuteiros ENP Outubro Nacional Geral 5. d) 

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

Dirigentes 1. a) 

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

KitRAPido ENPE Junho Nacional Dirigentes 1. b) 

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

Livro da Lei e Promessa ENP Setembro Nacional Geral 6. b) 

Manuais provisórios para elementos e animadores das 
Unidades-Piloto ENPE / EPRAP Setembro Nacional Unidades-Piloto 1. b) 

MDEM ENFA 28-30.Março 
30.Maio-1.Junho 

Oeiras 
(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 Permanente Europa CNE 6. f) 

Participar activamente na dinamização no I Congresso 
do Voluntariado ENRGAA 29.Novembro-

1.Dezembro Lisboa Dirigentes / Exterior 7. c) 

Plano estratégico de dotação nacional e regional de 
formadores qualificados ENAd Dezembro Nacional Regiões 2. k) 

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 
ENCC Permanente Nacional Caminheiros 4. i) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

Publicação de Documento Pedagógico evocativo do 
centenário do “Escutismo para Rapazes” e que 

acentue a sua importância educativa 
ENP Outubro Nacional Dirigentes 4. h) 

Publicação do Cadernos de Imaginários para 
Exploradores e Moços ENEM Setembro Nacional Exploradores / Dirigentes 4. a) 

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 Dezembro Nacional Formadores 2. b) 

Revisão do Manual do Curso de Chefes de Equipa / 
Arrais ENCC Dezembro Nacional Chefes de Equipa / Arrais 3. c), 5. d) 

Revisão do Manual do Guia de Patrulha / Timoneiros ENEM Dezembro Nacional Guias de Patrulha / Timoneiros 3. c) 

Seminário sobre a dimensão espiritual do Escutismo 
integrado na Academia da Região Europeia ENP / AN 23-26.Outubro Mollina [Espanha] Dirigentes 6. f) 

Sicar SNP (a definir) (a definir) Membros das equipas da SNP 2. h) 

Talitha Kum EGBNIV 24-26.Outubro Drave Caminheiros / Companheiros 4. f), 6. c) 

Via Lucis ENCC / AN Mensal Nacional Caminheiros / Companheiros 6. c) 

 

Viver o Tempo – Subsídios para Reflexão Indivdual e 
Comunitária ENP / AN Outubro Nacional Geral 6. c) 

 
 

Rever os EPIs – conteúdo e dinâmica Equipa de Revisão 
dos EPIs 1º e 2º trimestres Leiria 

Lisboa - 2.n) 

EPIs – Encontros de Preparação Internacional 
Equipa de 

Formação dos 
EPIs 

5 Abril 
17 Maio 

11 Outubro 

Lisboa 
Fátima 
Évora 

Caminheiros, Companheiros, 
CILs e Dirigentes 2.n) 

Encontro Anual de directores de centros escutistas. 

Departamento 
Nacional de 

Centros 
Escutistas/Equipa 

Internacional 

Outono S. Jacinto Directores/staff de centros 
escutistas 2.o) 

Actualizar os conteúdos sobre a Dimensão 
Internacional do CIP 

Equipa 
Internacional/EPN 3º e 4º trimestres Lisboa - 2.p) 

Conselho Consultivo (incl. Reunião anual dos II) Equipa 
Internacional Junho Lisboa Interlocutores Internacionais & 

convidados 3.e) 

Kit Internacional Equipa 
Internacional 2º, 3º e 4º trimestres Lisboa Responsáveis de projectos 

internacionais 4.a)  c)  p) 

Acampamento Luso-Luxemburguês EPN/Equipa 
Internacional 18-31 Julho CNAE 

Idanha-a-Nova Pioneiros 4.b) 

SI  

Produção das “Linhas Orientadoras para organização 
de um Contingente” 

Equipa 
Internacional/EPN 

1º, 2º e 3º 
trimestres Lisboa Responsáveis de contingentes 

nacionais 4.a)   c) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

Organizar o contingente oara o RoverWay 2009. EPN/Equipa 
Internacional Todo o ano Todo o país Caminheiros 4.c)   d) 

Produzir um “Stand Internacional” Equipa 
Internacional 2º e 3º trimestres Lisboa 

Dirigentes e 
Equipas de animação das 

secções 
4.n)   7.f) 

Realizar o Mercado Internacional Equipa 
Internacional 8 Novembro Lisboa Caminheiros, Companheiros, 

CILs e Dirigentes 4.b.)  o) 

Divulgação da Dimensão Internacional em ACAREGs. Equipa 
Internacional Julho/Agosto Vários Regiões CNE 3. d)   4.o)  p) 

Criação de uma base de recursos no website Equipa 
Internacional Anual Lisboa CNE 4.p)  5.c)  p) 

Participar no EuroSea Equipa 
Internacional/EPN 7-11 Maio Irlanda Dirigentes do Escutismo 

Marítimo 4.q)   7.f) 

Criação de uma apresentação de motivação ao 
voluntariado; 

Equipa 
Internacional/EPN 2º e 3º trimestres Lisboa Caminheiros, Companheiros, 

CILs e Dirigentes 5.f) 

 
Divulgação de oportunidades internacionais externas 

ao Escutismo 
Equipa 

Internacional 1º, 2º e 3º trimestres Lisboa Caminheiros, Companheiros, 
CILs e Dirigentes 5.g)   7.f); 

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) 

Participação no Seminário Mundial da CICE (Coreia) Equipa 
Internacional/AN 10-13 Julho Coreia do Sul Dirigentes Delegados nacionais 7.f)   e)   j) 

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) 

Participar na Rede Norte-Sul. Equipa 
Internacional/CNA Outubro Luxemburgo Caminheiros, Companheiros, 

CILs e Dirigentes 7.f)   e)   j) 

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) 

Reactivar as iniciativas  Agrupamento-Irmão e 
Formador-Irmão. 

Equipa 
Internacional/EPN Todo o ano Todo o país Agrupamentos e Formadores 7.l)  7i) 

Seminário Ecuménico Equipa 
Internacional/AN 7-9 Março Inglaterra AN 7.f)   j) 

‘Agora’ Equipa 
Internacional/CNA 3-6 Abril Suíça Caminheiros / Companheiros 7.f)  j.) 

‘RoverNet’ Equipa 
Internacional/EPN 3-6 Abril Suíça Responsáveis  nacionais C/C 7.f)  j.) 

Seminário ‘Participação Juvenil’ Equipa 
Internacional/CNA 9-13 Abril Alemanha Caminheiros / Companheiros, 

jovens Dirigentes 7.f)    j) 

Encontro da ‘Rede do Crescimento’ Equipa 
Internacional 25-27 Abril Portugal Responsáveis nacionais 7.f)   j) 

Grupo de Lisboa Equipa 
Internacional 2-4 Maio Bélgica Responsáveis nacionais 7.f)   j) 

 

‘Living Stones’ Equipa 
Internacional 1-6 Agosto Polónia Jovens Dirigentes 7.f)  j.) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

Acampamento ‘Lands of Adventure’ Equipa 
Internacional/EPN 10-15 Agosto Suíça Patrulhas envolvidas no 

Programa 4.c)   7.f) 

‘Summer Academy’ Equipa 
Internacional 1-7 Setembro A indicar Interessados nas temáticas 7.f)   j.) 

Cimeira Euro-Árabe Equipa 
Internacional 22-26 Outubro Suécia Direcções nacionais/EI 7.f)   j.) 

Encontro da Rede Europeia de Representantes em 
CNJ 

Equipa 
Internacional/CNA Outubro Luxemburgo Representantes escutistas em 

plataformas juvenis 7.f)   j) 

Encontros com o MSC (2) Equipa 
Internacional 

26-27 Abril 
4º trimestre Lisboa e Espanha Direcções nacionais 7.f)  j)   k) 

Cimeira Lusófona durante a Conferência Mundial. Equipa 
Internacional 14-18 Julho Coreia do Sul Delegação nacional 7.f)   j) 

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

Equipa 
Internacional Todo o ano Lisboa CNE-GB   Bureau Mundial 7. l) 

Acompanhamento de projectos de voluntariado na 
Comunidade Lusófona 

Equipa 
Internacional Todo o ano Lisboa Participantes de projectos de 

voluntariado 7.i)   l) 

Renovar e qualificar a página web da SI Equipa 
Internacional 2º, 3º e 4º trimestres Lisboa CNE 5.c)   9.c)  i) 

Rever os procedimentos de realização de actividades 
internacionais 

Equipa 
Internacional 3º e 4º trimestres Lisboa CNE 4.n)   5.g)   7.f) 

Organização do Seminário Nacional “CNE: que 
futuro?” 

Equipa de 
Estratégia / DNA 4/5 Outubro Porto Dirigentes, CILs e caminheiros 7. a) 

 

Definir modelo colaborativo de elaboração e 
manutenção de uma Estratégia para o CNE 

Equipa de 
Estratégia 3º e 4º trimestres  CNE 7. g) 

 
 

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 e jovens dirigentes 

1.a)   4.b) 

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) 

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) 

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) 

SNPD 

Jornadas de Radioescutismo DNR 

31 Maio 
01 Junho 
21 Junho 
22 Junho 

Porto 
Coimbra 

Beja 
Lisboa 

Caminheiros e Dirigentes 2.a)   7.c) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

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) 

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

DNR / DNA / DCE / 
DNPCS ano - CIL`s Dirigentes 3.a) 

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

a) acampamentos 
b) acantonamentos 

c) raids / haikes 

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

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) 

Encontro Anual de directores de centros escutistas. 

Departamento 
Nacional de 

Centros 
Escutistas/Equipa 

Internacional 

Outono S. Jacinto Directores/staff de centros 
escutistas 3.a) 

Elaboração fichas técnicas e de informação específica 
ao Radioescutismo DNR ano - Dirigentes e unidades 4.a)   9.i) 

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) 

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) 

Promover, organizar e jogar o Jota/Joti 2008 DNR, DAN, SNP Maio a Outubro web Agrupamentos 4.b) 

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

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) 

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) 

Re-organização do Campo de Idanha, com inventário 
do material existente DCE Abril a Junho Idanha CNE e utilizadores 4.f) 

 

Elaboração de Regulamento e Normas para Utilização 
do Campo de Idanha DCE Abril a Junho - CNE e utilizadores 4.f) 
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Iniciativa Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do 
Plano Trienal 

Disponibilizar conjunto de oportunidades a 
disponibilizar nos Centros Escutisas DCE, SNP ano web CNE e utilizadores 4.f)  k) 

Manual de segurança com directrizes sobre 
segurança em actividades escutistas DCE / DPCS ano - Todos os associados 4.k) 

Realização de Congresso 
“CNE, que futuro?” 

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

Contactos com entidades ligadas às Comunicações 
(Anacom, REP, ARVM, ...) DNR ano - 

 
- 7.c) 

Apoio aos Incêndios Florestais DNPCS Junho a Setembro - Regiões 7.c) 

Operação Fátima 2008 DNPCS 12 e 13/05/08 Fátima Comunidade 7.c) 

Exercícios tipo PROCIV DNPCS A definir pela ANPC Carnaxide, sede da 
ANPC Comunidade 7.c) 

Desenvolvimento de modelos globais de organização 
de actividades DNA (a partir de Abril) - Juntas Regionais 5.d)  7.c)  8.d) 

Apoiar iniciativas de nível regional no domínio do 
desenvolvimento de modelos globais de actividades DNA ano - Juntas Regionais 8.d) 

Promover a divulgação dos centros Escutistas SNPD / DCE Março a Junho Flor-de-lis, site Todos os Associados 8.f) 

Promover a divulgação dos centros escutistas em 
documento tipo livro de bolso SNPD / DCE 3º trimestre -  8.f) 

Desenvolver "manual" com directrizes sobre requisitos 
dos campos escutistas e sua "classificação" DCE / DPCS 4º trimestre - Responsáveis por Centros 

Escutistas 8.f) 

Renovar e actualizar o espaço web da SNPD e seus 
departamentos SNPD ano web CNE 4.a)  9.i) 

 

Disponibilizar e actualizar permanente informação 
específica relativa às temáticas específicas de 

formação dos Departamentos 

 
SNPD 

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

 
Formação Gestão Responsáveis DMF SNG Novembro Lisboa Gestores DMF / SRF 9.a) 

Estabelecer Protocolos e parcerias SNG - - CNE 7.h) 

Alargar área financeira DNSAF - - JR/JN 9.b) 

Integrar a contabilidade geral DNSAF - - JR 9.b) 

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

SNG 

Integração Informática DMFno SIIE DNSAF Dezembro - JR/JN 9.g) 
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Área  Data Local Destinatários Metas e Passos do Plano 
Trienal Iniciativa 

“Projecto Fátima” - Registo da Designação ASNG Maio - - 9.e) 

“Fundação” - Clarificação questão estatutária ASNG Dezembro - - 9.d) 

“Projecto Fátima” - Proposta ao CNP ASNG Maio - - 9.e) 

“Projecto Fátima” - Contactos ASNG + Equipa Dezembro - - 9.e) 

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

SNG – Cons. de 
Gestão DMF Maio - - 9.g) 

Constituir equipa CNE / Empresa SNG – Gr. Trab. 
CNE Empresa Junho - - 9.f) 

Reuniões periódicas Periódicas - - 9.g 

Iniciar processo integração da 
 Contabilidade DMF-N e DMF-R Maio - - 9.g 

Promover reuniões do 
Conselho de Gestão 

Mensais - - 9.g 

 

Sistematizar Processo 
de Controlo do Qualidade 

SNG – Conselho 
de Gestão DMF 

ano - - 9.g 

 
CN – Chefe Nacional 
CNA – Chefe Nacional Adjunta 
 

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 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 

 



 

 24

3. Orçamento 
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4. Conclusão  
 
 
 
 
 

O presente plano de actividades e orçamento tem por base o plano trienal e o 

projecto dos três caminhos com sentido. As pessoas: crianças, jovens e adultos são o 

centro da atenção e da preocupação da acção, justificando as iniciativas propostas para 

2008. Queremos que as vivências realizadas sejam marcadas por um sentimento de 

autenticidade. Desta forma, o CNE, comunidade educativa viva, fará o seu percurso de 

enriquecimento e de modernização com a simplicidade e humildade dos justos. 

Este plano procura dar sentido ao caminho que todos nós, individualmente e em 

equipa, faremos em 2008. 

Tal como São Paulo, também queremos afirmar, no final deste caminho: «combati o 

bom combate da fé», com a convicção profunda que o Movimento trilhou os caminhos do 

Homem Novo, e com a certeza que, só Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

 
 


