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1. Introdução Este documento contém as linhas de ação da Junta Central que procuraremos construir em 
2021/2022. Tal como o Plano Trienal, queremo-lo simples na leitura, claro na interpretação 
e prático na ação. Muito do que se apresenta, é inspirado e segue de perto o Plano Trienal.

Continuamos empenhados em que este documento, construído com muitos, nos una tam-
bém na sua execução “(…) para que todos nos possamos juntar no imenso trabalho que 
temos pela frente, no CNE, na comunidade, na construção de um mundo melhor.” in Plano 
Trienal (Introdução).

Este documento está organizado da seguinte forma: apresentamos, em primeiro lugar, Jac-
ques Sevin, a Figura do ano que, fundador do escutismo católico, nos inspira neste ano em 
que iniciamos as celebrações do nosso centenário. Posteriormente, cada Secretaria Nacional 
apresenta os principais destaques da sua ação para 2021/2022. 

De seguida, concretizamos os objetivos  do Plano Trienal, com ações concretas para o ano 
escutista, adicionando indicadores de desempenho, para melhor acompanharmos a execu-
ção do Plano Anual. 

Segue-se o orçamento, que este ano contém o orçamento do 24º Acanac, atividade com or-
çamento autónomo, que aqui se integra e que, por isso, dificulta a comparabilidade com os 
orçamentos e as contas dos anos anteriores (será necessário comparar com 2017). Excluindo 
esse efeito, o orçamento 2021/2022 traduz, em termos totais, uma redução das despesas, 
que pretende ajudar na recuperação do diferencial de meios de tesouraria. 

Pretendemos que este Plano chegue, necessariamente, até às Secções, Direções de Agrupa-
mento, Núcleos e Regiões, num esforço partilhado por todo o CNE.

Que Deus nos ajude neste caminho, e que Jacques Sevin caminhe ao nosso lado!
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2.Figuras anuais O padre Jacques Sevin nasceu a 7 de dezembro de 1882, em Lille (França). Morreu em Bo-
ran-sur-Oise (França) a 19 de julho de 1951.

É um dos fundadores do Escutismo Católico, de quem o CNE adotou as formulações da 
Lei e da Promessa e muitos cânticos e orações. A sua audácia em conhecer bem o Método 
Escutista e o seu fundador – Baden Powell – e reinterpretá-lo à luz da fé professada pela Igreja 
Católica, enriquecendo a prática escutista com uma perspetiva espiritual do acampamento 
e do caminho, muito contribuiu para enraizar em profundidade o que podemos chamar de 
“espírito escutista”. O próprio Baden Powell disse que a proposta escutista de Jacques Sevin 
é “a melhor realização do seu pensamento”.

“O encontro entre o método escutista e as intuições do Padre Sévin, S.J., permitiu elaborar 
uma pedagogia baseada nos valores evangélicos, na qual cada jovem é levado a desabro-
char-se e a desenvolver a sua personalidade, fazendo frutificar os próprios talentos. A lei es-
cutista, atraindo os jovens para a via das virtudes, convida-os à retidão moral e ao espírito de 
ascese, e assim orienta-os para Deus e chama-os a servir os seus irmãos; ao empenharem-se 
em fazer o bem, eles tornam-se homens e mulheres capazes de assumir responsabilidades 
na Igreja e na sociedade. No seio duma patrulha, nos acampamentos e noutras circunstân-
cias, os escuteiros descobrem o Senhor através das maravilhas da criação, a cujo respeito são 
chamados. Deste modo, fazem uma experiência preciosa da vida eclesial, encontrando-se 
com Cristo na oração pessoal, com a qual se podem familiarizar, e na celebração eucarística. 
Além disso, a unidade escutista oferece aos jovens a ocasião para fazerem a aprendizagem 
da vida em sociedade, no respeito de cada um”.

João Paulo II, 13 de setembro 1998, Mensagem do 50º aniversário da CICE

Em ano do ACANAC do centenário do CNE, queremos agir na transformação do mundo, 
com a força do método escutista, para nos tornarmos os construtores do amanhã.

Símbolo
Cruz de Jerusalém

Palavra-Chave
Agir

Agir: transformar o mundo 
com audácia

Figura
Jacques Sevin

2021/2022
Jacques Sevin
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3. Objetivos
2021/2022

A Chefia Nacional inclui as áreas de responsabilidade do Chefe Nacional e do Chefe Na-
cional Adjunto, a seguir identificadas, tal como descrito no Plano Trienal:

• Projeto 2 Torres
• Desenvolvimento
• Comunicação
• Jovens Conselheiros
• Representação 
• Gabinete Jurídico
• Justiça e disciplina
• Conselho Consultivo Nacional
• Apoio na gestão dos Serviços Centrais
• Acanac

Projeto 2 Torres

O Projeto 2 Torres compreende a discussão da revisão dos seis regulamentos do CNE (Regu-
lamento Geral; Regulamento de Justiça e Disciplina; Regulamento de Uniformes, Distintivos e 
Bandeiras; Regulamento Eleitoral; Regulamento de Protocolo e Regulamento do DMF).

No ano 2020/2021, estamos a dar os passos necessários para auscultar o CNE, no seguimen-
to dos trabalhos de constituição das equipas e de revisão preliminar das situações a refletir. 

No ano 2021/2022, pretendemos continuar o processo, passando para a fase de discus-
são da proposta de revisão regulamentar em sede de Conselho Consultivo Nacional e de 
Conselho Nacional, incluindo a discussão pública. Os seis regulamentos poderão evoluir 
a velocidades diferentes.

Desenvolvimento

A área de Desenvolvimento ocupa-se dos temas da estratégia e desenvolvimento, bem 
como das relações externas. Para além das equipas nacionais para estes temas, encon-
tram-se nesta área também, a Equipa Nacional de Jovens Porta-vozes, a Equipa Nacional 
para a Inclusão e ainda a Equipa Nacional para o Planeamento.

No ano 2020/2021, estudámos a realidade local e regional dos nossos Agrupamentos 
e das comunidades em que eles se inserem. Este estudo, que pretendemos entrar em 
modo regular, irá permitir a sistematização de dados para que as conclusões sejam mais 
consistentes. Iremos lançar novos inquéritos à saída dos Dirigentes.
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Este trabalho alimenta uma vertente relevante do Projeto Bolota, o qual pretende apoiar 
o CNE na retoma da confiança, que nos permita desenvolver o escutismo nas nossas co-
munidades locais.

Este projeto tem, em termos de abrangência temática, uma componente relacionada com 
a análise e sistematização dos dados numéricos dos nossos Agrupamentos e do seu con-
texto demográfico e socio-económico; as outras componentes, relacionadas com a co-
municação, relações externas e parcerias, programa educativo e adultos, visam apoiar as 
nossas estruturas intermédias e locais, a potenciar o desenvolvimento do escutismo, com 
base na partilha de boas práticas e de ferramentas que permitam às estruturas intermé-
dias trabalhar com os seus Agrupamentos, e a estes, trabalhar com os vários stakeholders.

O próximo ano escutista será igualmente o ano em que iremos dar os passos necessários 
para lançar, em conjunto com as Regiões, o trabalho conducente a um Congresso, previs-
to para o ano do centenário do CNE.

Nas relações externas, sistematizadas que estão as várias parcerias existentes, quer ao 
nível institucional, quer empresarial, continuaremos a dinamizar a reunião, com mais re-
gularidade, com o Governo central e com as autarquias locais, através da interligação 
com as Regiões. Por outro lado, continuaremos a apostar na conjugação, com a área da 
comunicação, da preparação de jovens porta-vozes, que assumam, sempre que possível, 
a representação do CNE junto de organismos nos quais se discutem políticas de juven-
tude, ambiente ou educação. Os jovens porta-vozes também estão a desenvolver alguns 
documentos de apoio à tomada de posição externa sobre assuntos de interesse do CNE 
(os denominados PiP).

A Equipa Nacional da Inclusão irá desenvolver o seu trabalho, centrado no desenvolvi-
mento e disseminação de materiais educativos e de apoio aos Dirigentes, para um cada 
vez maior nível de inclusão no CNE. Muitos destes materiais já existem, quer no CNE, quer 
na realidade escutista internacional. Esta equipa irá ainda interligar o seu esforço com 
outras Equipas Nacionais, como é o caso da Equipa Nacional para os ODS, Igualdade de 
Género, e o Projeto Entre Linhas, entre outros.

A Equipa Nacional para o Planeamento, está focada no desenvolvimento e análise dos 
inquéritos dirigidos aos voluntários membros das equipas nacionais, bem como o inqué-
rito de satisfação sobre os Serviços Centrais profissionais. Para além disto, irá dedicar-se 
à análise dos Planos e Orçamentos, Relatórios e Contas das estruturas regionais, para 
potenciar a reflexão e o diálogo entre estruturas, no sentido de partilhar dificuldades e 
boas práticas. A disseminação de várias práticas que foram sistematizadas no âmbito da 
certificação do GSAT, promovido pela OMME, será outra ferramenta de trabalho.

Comunicação 

No Plano trienal, dizemos: “Queremos uma comunicação para o CNE atual, simples e 
funcional”. Neste ano, vamos concluir alguns processos que serão estratégicos para um 
reforço da comunicação nacional, disponibilização de um novo portal para o Escutismo 
em que albergue todas as necessidades futuras da associação, bem como das equipas e 
departamentos nacionais. 

É nossa vontade, finalizar o processo da flor de lis online e lançar o processo da flor de 
lis digital, garantindo uma maior atratividade quer pelos meios como pelos conteúdos 
disponíveis.  

Queremos continuar a utilizar os canais de promoção existentes e procurar novos para 
que os conteúdos cheguem aos nossos públicos-alvo. Garantido que a prioridade é, co-
municar o que de melhor se faz no Escutismo local.

Este ano queremos ainda, promover encontros com os responsáveis e equipas de comu-
nicação das Regiões e dos Núcleos, com o objetivo de disseminar boas práticas, definir 
estratégias para troca de informação e conteúdos entre os níveis, de forma a operaciona-
lizar procedimento para garantir a qualidade da comunicação enviada para dentro e para 
fora do CNE.

Queremos ainda lançar uma campanha nacional de promoção do escutismo, com o de-
senvolvimento de materiais de comunicação, ao serviço da estratégia de desenvolvimen-
to do CNE e das diversas equipas, dando corpo a um sentido cada vez mais coerente da 
imagem que queremos passar, externamente.

 Jovens Conselheiros

Esta equipa durante o ano 2021/2022 continuará a ter uma participação ativa de dois 
elementos por reunião de junta central, assim como,  continuará a apoiar na avaliação 
de desempenho das equipas nacionais, reunindo com os diferentes elementos da junta 
central para dar reporte do desenvolvimento do seu trabalho tendo em conta o plano.  

Este ano vai ainda apresentar um conjunto de documentos de estratégia e de apoio na 
promoção da participação dos jovens, definindo caminhos possíveis dessa participação 
na associação e na comunidade.
.
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Representação

Tal como sucedeu no mandato anterior e no ano anterior, continuaremos a apostar na pro-
ximidade aos Agrupamentos e aos seus escuteiros. Só assim enquadramos o Um CNE, va-
lorizando o que mais importa, que é a ação local. O contexto pandémico tem causado uma 
redução do número de intervenções locais, os quais contamos intensificar no próximo ano.

Ao nível externo, tal como já referimos acima, apostaremos na presença ativa nos órgãos e 
parceiros com os quais trabalhamos, preferencialmente através dos nossos jovens.

Conselho Consultivo Nacional

Continuaremos a apostar na proximidade com todos os membros do Conselho Consulti-
vo Nacional, organizando, para o efeito, 3 reuniões anuais. Nestas reuniões, procuraremos 
conjugar, numa delas, os comités das Secretarias Nacionais.

A aposta continuará a fazer-se no envolvimento das várias estruturas, num trabalho que se 
pretende, sempre, dividido entre muitos.

Apoio na gestão dos Serviços Centrais

A Chefia Nacional continuará a apoiar a Secretaria Nacional para a Gestão, na coordena-
ção dos Serviços Centrais.

Continuamos convencidos que os nossos quadros são valiosos ativos no desenvolvi-
mento do apoio às várias estruturas, regionais, de núcleo e locais, bem como às equipas 
nacionais, no desenvolvimento deste Plano e na conjugação, tão necessária, das várias 
vertentes da ação.

Acanac

O 24º Acanac está programado para se realizar de 1 a 7 de agosto de 2022, em Idanha-
-a-Nova.
Subordinado ao tema “Construtores do amanhã”, o Acanac tem como finalidades:

• Ser, da preparação até à realização, uma experiência de referência no percurso es-
cutista de cada criança, jovem ou adulto, proporcionando um conjunto de oportu-
nidades educativas que possam concorrer para o progresso individual dos jovens;

• Constituir uma oportunidade para afirmar o movimento escutista como uma pro-
posta de desenvolvimento sustentável com impacto para a(s) nossa(s) comuni-
dade(s);

• Proporcionar uma oportunidade de aprendizagem individual e comunitária que 
ajude a dar resposta aos desafios impostos a estas gerações de jovens (2000-
2014) e envolver os jovens como construtores do ACANAC;

• Promover o sentido de corpo e de pertença ao CNE, iniciando as celebrações 
do centenário do CNE com uma atividade de reúna, em acampamento, todas as 
Regiões;

• Promover o conhecimento e a partilha de experiências de diferentes proveniên-
cias (local, núcleo, regional);

• Afirmar o CNE como movimento juvenil de referência na educação, na sustenta-
bilidade e no serviço à comunidade. 

O imaginário do Acanac gravita em torno da ideia de que as nossas histórias, que nos 
constroem e nos ajudam a construir, vão-se perdendo se não as recordarmos e conhe-
cermos. 

Para as celebrações do centenário do CNE, foi desenvolvido um jogo pedagógico, para 
vivência em Unidades, que se chama “FOCA o fuTUro”. Este jogo contém um conjunto de 
missões propostas, que permitem também a qualificação das nossas Unidades para se 
inscreverem no Acanac.

A simbologia temática do Acanac está intimamente ligada à das celebrações do centená-
rio do CNE. Partindo da base da polipedestra, construção que nos recorda o caminho fei-
to ao longo destes 100 anos, alicerçado nos pilares que enformam o CNE -  os seus valo-
res, a sua identidade católica, o método escutista, o envolvimento dos jovens, a boa ação 
e o serviço - o Acanac transporta-nos para a componente mais dinâmica da construção.

As atividades que preparamos e vivemos, que nos ajudar a construir, naqueles valores 
essenciais, o crescimento das nossas competências, da nossa marca e do nosso ser, saber 
e agir. 

Simbolicamente, a corda que une e aperta a construção, é a marca do Acanac. Lembra-
-nos a necessidade de nos unirmos uns aos outros, para conseguirmos garantir que a 
construção seja estável e segura. Quando nos juntamos numa roda, e cruzamos os braços 
para nos unirmos aos outros, produzimos um efeito visual similar ao desta imagem. 

A corda traduz movimento e força, a alegria e a vida das cores e desse movimento são o 
que de melhor dão parte da nossa ação escutista.



Proposta |Plano Anual 2021/2022 | 08

Em termos de organização, pretendemos que este Acanac seja um contributo para o re-
forço da participação e envolvimento dos nossos miúdos nesta construção. Desde logo, 
criando um conselho jovem de participantes que nos ajudam a construir a atividade. Por 
outro lado, no caso do Campo da IV, a construção, em si, será organizada por Caminheiros 
de todas as Regiões do CNE. Para além disso, apostamos numa reforçada dinâmica de 
diálogo e de comunicação entre participantes, procurando criar condições para que, com 
maior antecedência face a outras edições do Acanac, os subcampos possam desenhar e 
distribuir os participantes, potenciando assim o contacto entre eles.

A equipa que está a construir o Acanac está organizada em construções, procurando va-
lorizar o sentido colaborativo e de co-responsabilidade que todos partilhamos no sucesso 
da atividade:

• construção alfa (chefia de campo)
• construção beta (coordenação das 7 áreas: pedagógica, atividades, adultos, logísti-

ca, financeira e administrativa, bem-estar e comunicação & relações públicas)
• construção charlie (34 setores, que se agrupam nas 7 áreas)
• construção delta (equipas operacionais de cada setor)
• construção echo (o conjunto da construção alfa, beta e charlie)
• construção foxtrot (equipas transversais temáticas)

Naturalmente, uma das prioridades, é garantir que todas as condições sanitárias, neste 
contexto pandémico, estão asseguradas e a segurança dos até 18 mil participantes pre-
vistos está devidamente planeada.
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Destaques das Regiões

Apresentamos, de seguida, um breve destaque para cada uma das 20 Regiões. Continua-
mos convencidos que o Plano Nacional só faz sentido com uma ligação às Regiões que o 
complementam e que, em bom rigor, dão sentido de corpo a esta construção.

Açores

A Região dos Açores irá apostar na continuidade das atividades de referência regionais, 
com especial relevo para a formação, com a realização do Enforma na Ilha Terceira e do VI 
Indaba Regional, nas Ilhas do Pico e da Terceira.

Toda a região estará concentrada na preparação do XV Jamboree Açoriano, que se vai 
realizar na Ilha Terceira e o V Rover Açoriano, na Ilha de Santa Maria, em 2022.

Algarve

Para o ano escutista 2021/2022, a Região do Algarve vai colocar o seu foco no regresso 
às atividades presenciais dos Agrupamentos, continuando a trabalhar as ferramentas pe-
dagógicas para que os Dirigentes consigam proporcionar um escutismo de qualidade a 
nível local. 

Como culminar deste trabalho, teremos não só os dias das secções mas também o Pio-
mareg destinado à III secção e o Rover Algarvio destinado à IV secção. Paralelamente a 
aposta na formação contínua e na capacitação dos Dirigentes será uma constante na Re-
gião, trabalhando as diversas áreas administrativas a nível local, como o SIIE, SIIC, sistema 
de formação, etc.

Aveiro

“Realizar = igual a pôr em prática, fazer, efetuar, cumprir, conseguir…” 

Depois de sabermos como estamos e para onde queremos ir é preciso realizar um projeto 
comum que contribua para o escutismo que queremos em Aveiro… um projeto que se vai 
implementando com bases em novas propostas ou cimentando as existentes se entendidas 
como adequadas, mas sempre numa perspetiva de participação e partilha com a Região.   

Será um ano seguramente marcado pelo nosso Acanac… será o nosso “projeto comum” 
que marcará o início das comemorações centenárias do CNE e que, em complementari-
dade com as atividades regionais, será um dos ícones referenciais de realização escutista. 

Moinho de Vento – o mecanismo que só funciona se for exposto… precisa de receber os 
“ventos de participação” que o orienta e que com esses “ventos” que o movem, é por 
vezes o motor que através de veios alimenta uma engrenagem de transmissão para um 
mecanismo mais complexo. Não receia os ventos cruzados… ajusta a sua orientação e 
aproveita essa dificuldade para girar com ainda mais velocidade.

Beja

No início do terceiro e último ano desta caminhada escutista, queremos reafirmar o com-
promisso que assumimos com os Lobitos, Escuteiros e Dirigentes da nossa Região, mas 
também com a Igreja e a Comunidade envolvente. Com o surgimento da pandemia Co-
vid-19 fomos transportados para uma nova realidade. Ficamos condicionados e confina-
dos para nos protegermos a todos. 

A nova realidade é o regresso gradual e cuidado à vida do nosso movimento, procurando 
sempre superar as dificuldades encontradas. Assim, iremos continuar a caminhar juntos, 
não esquecendo esta marca e continuando esta caminhada, ainda repleta de incertezas, 
a procurar deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Desta forma “deixa 
o mundo girar”, não devemos prender-nos ao passado, mas temos que nos lembrar que 
vimos de algum lado. 

Vamos ser, a cada dia que passa, mais responsáveis, mais fiéis a nós mesmos, às nossas 
convicções, causas e valores. Apostaremos na formação de adultos, em encontros online, 
e nas atividades Encontro Regional e Nacional de Guias.

Durante o ano escutista, realizar-se-á o ato eleitoral para um novo ciclo.

Braga

A Junta Regional de Braga propõe para o Ano Escutista de 2021/2022 a temática “Fazer 
+”, associada à figura de Jacques Sevin. O segundo ano do mandato da equipa será dedi-
cado à ação, a realização do sonho idealizado no primeiro ano. 

Para este ano, ao nível das atividades, prevemos continuar a dinamizar a Abertura Regio-
nal do Ano Escutista, os Festivais Regionais, a Luz da Paz de Belém, Encontro Regional de 
Guias e criar uma dinâmica de preparação dos Agrupamentos para as JMJ. 

Ao nível da formação de adultos prevê-se dar continuidade aos percursos iniciais de for-
mação, e formação contínua através da Maratona Regional de Formação e do Raide No-
turno. Ao nível pedagógico manter-se-á a disseminação do sistema de progresso.  
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Queremos dar continuidade às melhorias nas infraestruturas da Junta Regional, nomea-
damente no Campo-Escola de Fraião (CEF) e no Apúlia Centro Escutista (ACE), de forma 
a garantir as melhores condições para a formação e atividade dos nossos escuteiros e 
Dirigentes.

Será sempre nossa prioridade “Sermos um” e “Fazermos mais” mantendo a unidade re-
gional que nos caracteriza, num trabalho próximo e leal com as 9 Juntas de Núcleo da 
Região de Braga, procurando facilitar a ação dos nossos Agrupamentos, acompanhando-
-os na retoma das atividades presenciais, de forma a minimizar o impacto causado pela 
pandemia.

Bragança Miranda

A Região de Bragança Miranda entrará em processo eleitoral em breve, previsto para o 
início de agosto. Espera-se que a nova Junta Regional apresente em setembro a proposta 
de Plano e Orçamento.

Sem prejuízo da proposta de Plano e Orçamento a apresentar pelo novo executivo, a 
Junta Regional atualmente em funções considera que os destaques, poderão incluir as 
seguintes iniciativas:

- Participação no ACANAC do centenário do CNE,
- Abertura oficial do Ano Escutista na Região em 16 de Outubro
- Realização do Jamboree do Ar e Jota/Joti em 16 de Outubro;
- Luz da Paz de Belém;
- S.Jorge;
- Cenáculo Regional e participação no Nacional;
- Encontro Regional de Guias e Encontro Nacional de Guias;
- Realização do IV Percurso Inicial de Formação;
- Curso de Educadores;

Coimbra

Depois de a nível global e local, o Escutismo ter de se adaptar às normas e orientações 
gerais e governamentais, percebeu-se que é possível dar sentido à nossa Promessa, con-
cretizando Escutismo junto dos nossos jovens. A resposta dada, por grande parte dos 
nossos Agrupamentos, surgiu através da nossa capacidade de fazer Escutismo… Apro-
ximando-nos de forma diferente, mas segura. Mais do que fazermos Escutismo apenas 
quando podemos e estamos juntos, a viver o nosso Sistema de Patrulhas e estar em con-
tacto íntimo com a Natureza, demonstrámos que “afinal” somos Escuteiros e devemos 
fazer Escutismo perante todas as necessidades. 

O próximo ano escuta pretende vir a traduzir-se no CATIVAR de cada um de nós e ao Ou-
tro… é o “chamar” à prática escutista presencial. Terá de ser diferente… estamos certos, 
mas mais do que isso gostaríamos que possamos ser ainda mais conscientes da vulnera-
bilidade humana e do respeito que temos de ter pela, Vida, pela Natureza e pelo Outro. 
Assim, cada um de nós em Coimbra, será responsável por CATIVAR… porque também 
isso é fazer do Escutismo… Energia que Atrai.
Porém, num trabalho de CATIVAR e articular com os nossos Agrupamentos e Núcleos, 
e com a Junta Central, apresentaremos à Região os novos objetivos e ações específicas 
planeadas pela Equipa Regional, a Equipa S. Bartolomeu, para o Ano Escuta 2021/2022, 
a sua calendarização por Secretaria e o respetivo orçamento. Este ano pretendemos que 
seja um ano de congregação dos nossos Escuteiros da Região, com a realização de En-
contros Regionais por Unidade e dessa forma vivenciar o sentido de missão do Escutismo, 
que nos vai Cativar.

A Equipa S. Bartolomeu tem trabalhado para que o ano escuta 2021/2022 perpetue o 
Aproximar para a importância do Escutismo na vida de cada um, e que seja um ano para 
CATIVAR os Lobitos e Escuteiros, Agrupamentos e Núcleos da nossa Região de Coimbra.

Évora

A Patrulha Brownsea, eleita recentemente para a Junta Regional de Évora, pretende dinami-
zar atividades regionais, ao nível das quatro secções e dos adultos, que tenham por base as 
necessidades e as vivências escutistas, tendo em conta a  temática proposta para o primeiro 
ano do triénio 2021-2024: COMPREENDER as realidades de cada Agrupamento.

Guarda

A Região da Guarda terá eleições para os órgãos regionais. Sem prejuízo do novo executivo 
regional a eleger, a atual Junta Regional considera, além de outros, como principais objeti-
vos para o ano escutista 2021/2022:

- Investir fortemente na formação dos nossos Dirigentes;
- Reuniões periódicas com os Agrupamentos, principalmente com os CA, não descu-

rando todas as outras missões dentro do Agrupamento;
- Encontros Regionais para as 4 secções;
- Comemoração do dia de S. Jorge;
- Dinamização das Bases Regionais 4 secções, sendo que duas delas já estão cedidas 

pelas Câmaras Municipais de Fundão e Covilhã (Pioneiros em Barroca do Zêzere e 
Exploradores em Ourondo);

- Apoiar os Agrupamentos na disseminação do Projeto Educativo.



Proposta |Plano Anual 2021/2022 | 11

Lamego

Os destaques da Região de Lamego para 2021/2022 são:
- Jota Joti 2021 - Outubro
- Apuramento Regional do Tecoree – III Secção - Janeiro
- Cenáculo Regional – IV Secção - Fevereiro
- Comemoração do Dia de B.P. – II Secção - Fevereiro
- Dia do Lobito – I Secção - Março
- Comemoração do Dia de São Pedro – III Secção - Junho
- ACAREG - Agosto

Leiria Fátima

A Região de Leiria-Fátima terá como desafios realizar uma análise dos últimos censos 
com os Chefes de Agrupamento, levar a cabo o Encontro de Secretários e Tesoureiros de 
Agrupamento, bem como lançar dinâmicas de apoio aos Agrupamentos. 

Evoluir na dinâmica de formação de adultos inicial e contínua, apoiar os Agrupamentos 
nas MAP´s, pretendemos melhorar, continuamente, a prática pedagógica dos Agrupa-
mentos na Região criando oportunidades de crescimento pessoal e coletiva, das nossas 
crianças e jovens.

Lisboa

Para o Ano Escuta 2021/2022 renovamos a esperança no regresso à normalidade com ativi-
dades presenciais e, principalmente, com o regresso pleno ao campo e aos acampamentos. 
Lisboa vai receber as comemorações do 99.° aniversário do CNE e terá presença ativa no 
ACANAC, nomeadamente através da condução/organização do campo da I Secção.

Neste regresso à normalidade também se espera reflexos na Formação de Adultos, muito 
condicionada nos tempos em que vivemos. A retoma das atividades virá permitir normali-
zar os momentos formativos, de forma a continuarmos a proporcionar o melhor escutismo 
aos nossos elementos. 

Este será um ano com uma nova equipa regional no comando, no entanto, espera-se 
continuidade no trabalho já realizado. Um caminho que se espera conjunto, em prol de 
muitas crianças e jovens com sonhos fortalecidos e energias recarregadas.

Madeira

A Região da Madeira terá eleições para a Junta Regional, pelo que será o novo executivo 
a traçar o plano para 2021/2022.

Portalegre / Castelo Branco

Com o mote “Juntos Somos Mais Fortes”, pretendemos dar continuidade ao trabalho rea-
lizado no ultimo ano, em que nos propusemos REUNIR os Escuteiros, e este ano escutista 
propomos POTENCIAR o Escutismo. Este plano tem o propósito de cumprir a vontade 
expressa pela Região em continuar a trilhar um caminho de unidade, de construção e 
de valorização de todos os princípios e valores que unem todos os escuteiros de PCB. 
Propomo-nos a realçar o que de melhor se faz na Região, para que seja a alavanca de 
crescimento e incentivo para todos os elementos da Região.

Porto

Voar é o mote, o tema, o desafio que nos propomos viver em 2021/2022.
Depois dos desafios que enfrentamos no último ano, sabemos que temos nos sonhos a 
nossa janela para uma vivência mais efetiva, concreta e de proximidade. 

Queremos continuar a dar vida a cada ideia, projeto, atividade e sonho dos nossos ele-
mentos e a viver cada desafio como uma verdadeira oportunidade de crescimento e evo-
lução. 

E porque queremos voar no sentido do bem e da missão, escolhemos como inspiração a 
Esquadra 751, cujo lema é “Para que outros vivam” e assim nos impelem a continuarmos 
a nossa missão de fazer da região do Porto um lugar e espaço de crescimento e vida para 
todos. 

Deixaremos, então, o papagaio voar, num convite direto ao desprendimento e ao cresci-
mento constantes; para isso destacamos: 

- Abertura do Museu Regional, com sede na Casa da Região  
- Campo Escutista do Buçaquinho
- Realização do Congresso Regional 
- Continuar o trabalho de proximidade e acompanhamento aos Agrupamentos 
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Santarém

A Junta Regional de Santarém, neste triénio, tem como tema e lema “Ubuntu - Eu sou 
porque tu és”. A filosofia ubuntu defende uma sociedade sustentada pelos pilares do res-
peito e da solidariedade, contrapondo-se ao individualismo, focando-se na importância 
do relacionamento das pessoas, umas com as outras.

Cuidar é o tema para o ano escutista 2021/2022. Vamos cuidar uns dos outros, porque já 
dizia BP que «a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidades dos outros». Te-
remos a coragem de viver em ubuntu, dando a mão ao nosso irmão e vivendo como Jesus 
nos disse: «Amai-vos uns aos outros como eu vos amei»? Neste ano queremos relembrar 
que não estamos desligados da demais criação. Cuidar de nós implica cuidar do planeta 
e de todas as criaturas. O Papa Francisco, na sua encíclica “Laudato Si”, introduz o concei-
to de ecologia integral e devíamos, verdadeiramente, atentar no que nos escreve sobre 
o cuidar da casa comum, em como tudo está interligado e como por ecologia temos de 
entender o cuidar do planeta, de todas os seres e da dignidade humana.  

A Junta Regional de Santarém continuará o seu trabalho de suporte aos Agrupamentos, 
investindo na formação (inicial e contínua) e trabalhando com os Dirigentes para um ca-
minho comum e de qualidade do escutismo na região. 

Setúbal

Setúbal entrará no ano 2021/2022 com eleições para os órgãos regionais, pelo que quais-
quer aspirações para este ano serão sempre à luz daquelas que o actual Executivo consi-
dera serem as maiores necessidades da Região e do CNE para o ano que inicia.

Saídos (esperemos...) de dois anos muito fustigados pela pandemia, a Região deve cen-
trar-se, sobretudo, na retoma do efectivo e na solidez dos Agrupamentos, quer em número 
de elementos, quer de adultos, quer na promoção da formação e incentivo pedagógico.

Ao nível de atividades com a intervenção da Região, tentaremos ser parcos, de forma a 
dar lastro aos Agrupamentos para fazerem as suas actividades em proximidade. Ainda 
assim, tem a Região de Setúbal dois grandes compromissos nacionais - A cerimónia da 
partilha nacional da Luz da Paz de Belém 2021 e a organização do Campo da IIª no Acanac 
2022 - que abraça com entusiasmo.

Ao nível estrutural, com a venda da anterior sede regional e o consequente equilíbrio de 
contas, entende de avançar para benfeitorias quer no Ceada, quer na actual sede regio-
nal, que permitam dar melhores condições ao acolhimento dos seus Escuteiros.

À semelhança do trabalho que vem desenvolvendo, já há vários anos, considera ser de es-
treitar a ligação aos Chefes de Agrupamento e Direções, através de encontros regulares, e 
promover o trabalho de proximidade entre a formação e a área pedagógica.

Viana do Castelo

Nas linhas de ação do escutismo na Região de Viana do Castelo para 2020/2021 pontifica 
a conclusão/inauguração e apetrechamento do Centro de Formação Escutista Regional; 
continuando o nosso esforço de mobilização de recursos internos e externos, que per-
mitam financiar a parte final deste empreendimento, e por fim, colocá-lo ao serviço do 
escutismo e da Região.

No cerne do nosso trabalho, continuamos a privilegiar a qualificação dos nossos dirigen-
tes – com os percursos de formação inicial e de formação contínua – como alavanca funda-
mental ao trabalho pedagógico nas Unidades e Agrupamentos, de forma a elevar a nossa 
resposta educativa às crianças e jovens que nos são confiados.

Paralelamente, apostamos na realização de grandes atividades regionais, como o S. Jorge 
e a Abertura do Ano Escutista, dentro das limitações impostas pela pandemia, qual cente-
lha que anima a melhoria da aplicação do programa educativo do CNE.

Outras iniciativas estão previstas (e.g., vigilância Florestal, supervisão de acessos às praias, 
ações de eliminação de invasoras, etc.), que apelam à mobilização dos nossos escuteiros 
e ao seu envolvimento na comunidade, afirmando-nos como agentes de mudança e por-
tadores de esperança no futuro.

Vila Real

A Região de Vila Real terá processo eleitoral que irá eleger um novo executivo. Não há, 
neste momento, Plano e Orçamento em curso para o ano escutista 2021/2022.

Viseu

A Região de Viseu terá processo eleitoral que irá eleger um novo executivo. Não há, neste 
momento, Plano e Orçamento em curso para o ano escutista 2021/2022.
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Acompanhando a Junta central e as equipas nacionais em cada um dos “nós” do plano 
trienal, a Assistência Nacional terá no ano escutista 2021/2022 as seguintes prioridades:

 Formação da fé e vivência espiritual

Cuidar a formação da fé e a vivência espiritual do CNE através de propostas pedagógicas 
de animação da temática anual, aprofundando a vida e ensinamentos de Jacques Sevin. 
Conjuntamente com a Secretaria Nacional dos Adultos e em parceria com a Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica promoveremos a 7ª edição do percurso de formação 
“4x4: para uma fé todo o terreno”, bem como outras oportunidades de formação no âmbi-
to do protocolo com a referida Faculdade de Teologia. Particular relevo terá a continuida-
de do projeto “Entre Linhas” (iniciado em outubro de 2020) que se propõe a uma reflexão 
estruturada sobre “perspetivas cristãs sobre a afetividade e sexualidade” que capacitem 
o CNE a melhor acompanhar as crianças e jovens nesta área de desenvolvimento pessoal 
claramente assumida no nosso programa educativo. Com a Secretaria Nacional Pedagó-
gica trataremos de dinamizar propostas de animação da fé para as secções, procurando 
sistematizar a sua divulgação, nomeadamente na página internet do CNE. Continuaremos 
a acompanhar o caminho de preparação e envolvimento do CNE na Jornada Mundial da 
Juventude que se realizará em Lisboa em 2023.

 Acompanhamento

A Assistência acompanhará todo o caminho de preparação e vivência das grandes inicia-
tivas internacionais e nacionais, particularmente o Acanac 2022, bem como a preparação 
e realização do Moot 2022. A celebração da fé em todas as iniciativas de âmbito nacional 
será igualmente parte integrante do trabalho da Assistência Nacional, bem como a relação 
constante com os restantes órgãos nacionais do CNE.

Relação com Assistentes Regionais

O trabalho da Assistência Nacional acontece, em grande medida, na relação próxima com 
os Assistentes Regionais, criando espaços de debate e de partilha. Como é habitual, tere-
mos um encontro com todos os Assistentes Regionais que contará com a presença de um 
sr. Bispo membro da Comissão Episcopal Laicado e Família, bem como do Chefe Nacional.

 Serviço aos peregrinos do Santuário de Fátima

A Equipa Nacional de serviço ao Santuário de Fátima continuará a oferecer a oportunida-
de de realização de um serviço aos peregrinos de Fátima nas peregrinações aniversárias 
de maio a outubro, no âmbito do protocolo do CNE com a Associação dos Servitas de 
Nossa Senhora de Fátima.

Em parceria com o Santuário de Fátima iremos pôr em prática uma proposta integrada de 
oportunidades pedagógicas e de serviço em torno de Fátima.

Continuaremos ainda, em parceria com outras organizações, a trabalhar na rede de apoio 
aos peregrinos a pé ao Santuário de Fátima, procurando estimular os Agrupamentos para 
esta oportunidade de serviço.
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São 3 as áreas de ação da Secretaria Internacional neste novo ano escutista:
• A representação institucional
• As dinâmicas de cariz internacional 
• As Atividades Escutistas Internacionais (AEI).

Sendo a  representação institucional  uma das áreas de ação da Secretaria Internacional, 
torna-se indispensável a presença nos diversos fóruns onde o CNE se integra. 

No final do ano de 2021  estaremos representados na Conferência Mundial da CICE - 
Conferência Internacional Católica do Escutismo, que se realizará em Lisboa. O CNE parti-
cipará activamente nas reuniões da Comunidade Escutismo Lusófono (CEL). 

Participaremos ativamente no Grupo de Lisboa (GdL),  e no IC Network, ambos os encon-
tros ainda sem data e local indicados para a sua realização. 

Estaremos presentes integrando a delegação da Federação Escutista de Portugal na Con-
ferência Europeia de Escutismo que se vai realizar de 21 a 27 de julho de 2022 em Roter-
dão, Holanda. Como habitualmente, manteremos contato privilegiado com os diferentes 
órgãos da Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME) e com as associações 
escutistas desenvolvendo e dando corpo a parcerias, nomeadamente com a associação 
católica de Espanha - Movimiento Scout Católico (MSC), realizando a Cimeira Ibérica e 
com a Associação Escuteiros São Tomé e Príncipe (AESTP).
 
Vamos continuar a dar todo o apoio necessário ao Comité Europeu do Escutismo, em 
especial ao membro eleito pela FEP, Joaquim Freitas e de igual modo daremos  suporte  
ao Vice-Presidente do Comité Europa-Mediterrâneo da CICE, proposto pelo CNE, Rui 
Teixeira, apoiando o trabalho por eles realizado e apoiando as suas ações e propostas 
a desenvolver.

A representação internacional assume vital importância na atuação desta Secretaria e do 
Corpo Nacional de Escutas, vamos manter uma participação ativa nas atividades da Fe-
deração Escutista de Portugal (FEP) sempre em colaboração estreita com a Associação 
Escoteiros de Portugal (AEP).

Dinamizar e promover dinâmicas de cariz internacional, é também uma das ações pri-
mordiais da SI, sendo que se torna  fundamental a sua disseminação e uma promoção 
nos diversos meios de comunicação do CNE de forma ativa e renovada.

Melhorar e intensificar a promoção das diversas dinâmicas da SI como é o caso  do Dia 
do Fundador e do programa “ESCout” são nosso objetivo. Dar reforço positivo na adesão 
dos nossos escuteiros à Insígnia da Lusofonia, para que possamos dar novo impulso a 
esta importante ferramenta de trabalho na área do Escutismo lusófono. Melhorando a 
promoção da insígnia Scouts - Criando um Mundo Melhor prevê-se que possamos ter um 
aumento de projetos de cariz internacional realizados em Portugal, a insígnia Scout Yacob 
terá também uma melhoria substancial na sua dinamização, sendo essencial dar a conhe-
cer a mesma a todos os projectos de AEI realizados a Santiago de Compostela. Queremos 
ainda melhorar a promoção de atividades dinamizadas pela Secretaria Internacional tais 
como a Portuguese Work Party (PWP), Explorer Belt e Travessia, esta última  em parceria 
com o MSC. 

Tendo sido o Curso de Preparação Internacional (CPI)  integrado na formação contínua 
de adultos, em parceria com a Secretaria Nacional de Adultos, iremos continuar a fazer o 
acompanhamento e dar o apoio necessário na preparação e divulgação, em colaboração 
estreita com os Interlocutores Internacionais.

A rede de Interlocutores Internacionais é essencial e dessa forma vamos continuar a incen-
tivar o alargamento e fortalecimento desta rede. Queremos com o seu importante papel 
na ação regional potenciar, assim, as dinâmicas de participação em atividades escutistas 
internacionais para chegarmos a um maior e diferenciado número de estruturas do CNE.

Divulgaremos e organizaremos os contingentes às atividades organizadas pela OMME, 
nomeadamente World Scout Moot que se realiza em julho de 2022 na Irlanda. Vamos 
lançar a preparação do contingente ao 25º World Scout Jamboree que se realizará na 
Coreia do Sul em 2023.

A avaliação da participação dos nossos associados em atividades e representações de 
âmbito internacional é muito importante e de modo a que possamos ficar com esse regis-
to iremos promover momentos para realizarmos esta tarefa.

No verão de 2022 iremos realizar o Acanac, sendo que um dos objetivos é promover a 
atividade junto das diferentes associações escutistas internacionais de modo a que pos-
samos ter escuteiros estrangeiros no nosso acampamento nacional.
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A SI irá colaborar no desenvolvimento e dinamização de oferta pedagógica de cariz in-
ternacional.

O acompanhamento das Atividades Escutistas Internacionais que se realizam, quer em 
Portugal, quer no estrangeiro, é uma das prioridades desta Secretaria. Assim, continuare-
mos a apoiar todas as atividades internacionais de iniciativa local.

Tendo em atenção que as AEI, em especial as realizadas fora de Portugal, acrescem de 
um conjunto de indicações e chamadas de atenção extra, que não devem ser esqueci-
das, todos os projetos serão acompanhados pela equipa internacional, dando inputs aos 
mesmos com vista serem melhorados na sua vertente pedagógica, financeira e logística.
Desde o final do ano de 2020 que as AEIS são geridas no SIIE e é através dessa ferramenta 
que a SI fará todo o acompanhamento e dará “feedback” aos Agrupamentos.
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A Secretaria Nacional Pedagógica (SNP), dando seguimento ao proposto no Plano Trienal, 
terá as seguintes prioridades para o plano 2021/2022:

No que ao Programa Educativo diz respeito, a SNP tem intenção de:
- Realizar a avaliação do Programa Educativo - Dinâmica Nacional de Avaliação (DNA) - 

através de um jogo lançado à Associação; 
- Consolidar a aplicação do Sistema de Progresso, na divulgação das ferramentas pro-

postas, indo ao encontro das solicitações das Regiões;
- Reforçar o Sistema de Especialidades como complemento ao Sistema de Progresso e 

oportunidade de discernimento vocacional para cada escuteiro;
- Lançar para a Associação os manuais das secções e os cadernos de cargo (Animador, 

Tesoureiro, Secretário, Socorrista, Guarda Material, Intendente, Relações Públicas);
- Uniformizar os manuais de aplicação do Programa Educativo, tendo em conta os ajus-

tes a efetuar;
- Produzir ferramentas pedagógicas para a correta aplicação do método escutista, no-

meadamente para o Aprender Fazendo, Sistema de Patrulhas, Mística e Simbologia e 
Relação Educativa;

- Continuar a promover a Insígnia da Vida em Campo e a Insígnia de Marítimo, de forma 
a desenvolver a Vida ao Ar Livre, nomeadamente no lançamento das fichas técnicas 
para cada requisito;

- Continuar a apostar no desenvolvimento de algumas propostas nacionais enquanto 
ferramentas de avaliação, partilha e desenvolvimento da aplicação do Método Es-
cutista, tais como: Encontro Nacional de Guias, Tecoree, Whakawhiti, Albergue de 
Sonhos, dinâmicas de vivência dos Patronos das Secções, entre outras;

- Acompanhar a ação pedagógica do Escutismo Marítimo e do Escutismo do Ar, tendo 
em consideração as suas especificidades.

Quanto à Pedagogia da Fé, onde se inclui a Jornada Mundial da Juventude de 2023, a 
SNP tem intenção de:

- Promover o envolvimento e participação do maior número possível de Escuteiros na 
JMJ de 2023, fazendo caminho com as Regiões através dos seus interlocutores, e 
motivando os jovens a envolverem-se na caminhada de preparação;

- Fazer a ponte entre o CNE e o Comité Organizador Local da JMJ de 2023, otimizando 
todas as formas de colaboração e de envolvimento do Movimento Escutista no pe-
ríodo anterior às JMJ, nos dias nas dioceses, bem como nos dias dos Atos Centrais;

- Divulgar oportunidades de desenvolvimento na área espiritual e partilhar subsídios 
pedagógicos de forma a ajudar os Dirigentes na dinamização da Pedagogia da Fé 
nas suas Unidades; 

- Propor dinâmicas de vivência dos tempos mais importantes do ano litúrgico;
- Acompanhar, juntamente com a Equipa Nacional da Assistência e a Secretaria Interna-

cional, a representação do CNE junto da CICE-EM, procurando a criação de oportu-
nidades educativas que levem os nossos jovens a compreender a dimensão universal 
da Fé Católica.

A SNP pretende neste ano escutista promover, para além das referidas anteriormente, as 
seguintes dinâmicas/atividades:

- Atividade nacional para a III Secção (como ferramenta de implementação do Envolvi-
mento na Comunidade);

- Acompanhar o 20º ciclo do Cenáculo Nacional;
- Lançar o Fundo Manuel Faria.
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A Secretaria Nacional dos Adultos (SNA), dando seguimento ao proposto no Plano Trie-
nal, terá as seguintes prioridades para o Plano 2021/2022:

No que no Plano de Capacitação de Adultos diz respeito, a SNA tem intenção de:
- Continuar a trabalhar com todas as Regiões, de forma a acompanhar e ser suporte 

para todos os formadores e diretores de formação do CNE;
- Acompanhar as equipas nacionais criadas de forma a identificar as forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças nas diferentes áreas específicas de trabalho relacionadas 
com os adultos.

No que no Plano de Recrutamento e Formação Inicial diz respeito, a SNA tem intenção de:
- Concluir as melhorias prioritárias identificadas com as Regiões no Recrutamento e 

Formação Inicial, com a necessária revisão dos documentos-base aprovados relacio-
nados com estas áreas;

- Uniformizar o Percurso Inicial de Formação (PIF), para uma aplicação correta do que 
for aprovado;

- Desenvolver os módulos à distância da Iniciação à Pedagogia Escutista (IPE) e a sua 
aplicação a todos os IPE’s realizados;

- Apresentar uma proposta de alteração do recrutamento e formação inicial tendo em 
conta os contributos das Regiões e de todos os intervenientes do processo formativo.

No que no Plano de Formação Contínua diz respeito, a SNA tem intenção de:
- Conclusão da avaliação da fase piloto da Formação Contínua, apresentando um re-

latório;
- Apresentar uma proposta revista para a formação contínua, de acordo com a avalia-

ção efetuada e identificada na fase piloto;
- Configurar o percurso pessoal de formação contínua na plataforma nacional;
- Utilização da plataforma nacional como ferramenta essencial para a gestão da forma-

ção contínua.

No que no Plano do Escutismo Movimento Seguro diz respeito, a SNA tem intenção de:
- Reforçar o papel da formação na políticas e boas práticas do Escutismo Movimento 

Seguro na correta aplicação do Método Escutista e imagem do CNE;
- Capacitar os Formadores do CNE para os diferentes módulos do Escutismo Movimen-

to Seguro;

- Trabalhar em estreita relação com as Regiões de forma a capacitar o maior número 
possível de Dirigentes, de acordo com a estratégia ou plano, definido pelas Regiões;

- Desenvolver documentos de apoio a Agrupamentos e formadores.

No que no Plano de Conteúdos diz respeito, a SNA tem intenção de:
- Continuar a compilação de conteúdos e módulos desenvolvidos para formação no 

CNE e divulgá-los por todos os formadores e diretores de formação;
- Concluir os procedimentos e ferramentas dos diferentes percursos, indo ao encontro 

das reais necessidades dos formandos, com o suporte adequado na Plataforma Na-
cional de Gestão da Formação;

- Criar ferramentas úteis e apelativas para os animadores do CNE, reforçando o papel 
de Corpo e indo ao encontro das suas necessidades;

- Disseminar por todas as Regiões a utilização da Plataforma Nacional de Gestão da 
Formação, como ferramenta centralizada para a facilitação da gestão e coordenação 
das ações no âmbito do Sistema de Formação de Adultos no Escutismo (SFAE).
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A Secretaria Nacional para os Projetos, através da ação das equipas que compõem esta 
secretaria, irá desenvolver propostas educativas e de crescimento para os nossos jovens 
e terá as seguintes prioridades para o ano escuta 2021/2022:

Mercado Internacional      

Esta atividade nacional destina-se à promoção e vivência de oportunidades escutistas 
internacionais. É aqui que associações escutistas e não escutistas têm oportunidade de 
mostrar as oportunidades que têm para oferecer.

O seus objetivos desta atividade, para todas as secções, passam por;
- Consciencializar os nossos jovens para a pertença ao Movimento Escutista Mundial;
- Despertar a curiosidade para diferentes realidades culturais;
- Impulsionar a construção de projetos e atividades internacionais.

Tendo em conta o contexto pandémico que iremos vivenciar, o Mercado Internacional 
será organizado em parceria com outras secretarias nacionais e, se for o caso, com a re-
gião que acolher a iniciativa.

Luz da Paz de Belém

O projeto da Luz da Paz de Belém é uma iniciativa dos Escuteiros da Áustria que, com a 
colaboração de Escuteiros de todo o mundo, distribuem a Luz da Paz, acesa a cada ano, 
por uma criança austríaca na Gruta da Natividade de Jesus, em Belém.

A Luz é entregue às delegações participantes numa cerimónia, normalmente em Viena. 
Estes são responsáveis por levá-la aos seus respectivos países num espírito de Paz, Amor 
e Esperança.

Em Portugal, o CNE responsabiliza-se por esta atividade, sendo o nosso grande objetivo 
trabalhar para que a Luz chegue às comunidades locais.

Em 2021, a Cerimónia Nacional de Partilha da Luz da Paz de Belém, será acolhida, pela 
Região de Setúbal. 

Scouts of the World Award          

O programa ‘SWA’ é uma iniciativa da Organização Mundial do Movimento Escutista, 
onde se promove a realização de um projeto de serviço voluntário numa das três áreas de 
ação: Ambiente, Desenvolvimento e Paz.

É ainda nosso objetivo investir na divulgação em Regiões onde não há SWA’s entregues.

48h Voluntariado

Esta é uma iniciativa que pretende sensibilizar os jovens para a importância da solida-
riedade, o papel de cada um de nós na vivência na comunidade, bem como mostrar os 
valores de serviço incutidos na missão do CNE. Para além de consistir numa maratona de 
voluntariado, em todo o território continental e ilhas, diferentes projetos ao serviço da 
comunidade.

Após a reformulação do projeto no ano anterior, o aumento de projetos desenvolvidos 
com base nesta oportunidade, iremos apostar na sua divulgação e implementação local.

Candidatura Moot 2025

No âmbito da Federação Escutista de Portugal, em parceria com a Associação de Esco-
teiros de Portugal, iremos durante o ano escuta 2021/2022, dar continuidade ao projeto 
Moot 2025. À data da elaboração do presente plano encontramo-nos em fase de promo-
ção da candidatura, sendo as votações em agosto próximo. Em caso de votação favorável, 
os nossos objetivos serão os de dar passos na construção, da equipa de trabalho para o 
Moot 2025, e iniciar a preparação da atividade. Bem como fortalecer as ligações com a 
equipa de Eventos Mundiais da OMME e com a Comissão Executiva da FEP.

Aniversário do CNE

Comemorar o Aniversário é também uma forma de celebrarmos o Escutismo e o trabalho 
que fazemos em prol da educação dos jovens. Assim, pretendemos que esta seja uma 
iniciativa que envolva os associados não só na atividade presencial nacional, mas também 
com dinâmicas que podem ser desenvolvidas nos Agrupamentos e nas comunidades, 
tornando-se uma dinâmica de referência para a potencialização do sentido de unidade e 
de pertença à Associação.
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Queremos também, que esta atividade seja desenvolvida em colaboração com a Região 
de Lisboa, que a acolherá, bem como com um conjunto de jovens que participarão na 
construção desta iniciativa.

A apresentação do Programa Oficial das Comemorações do CNE, decorrerá durante as 
comemorações do 99º Aniversário da Associação.

Celebrações do Centenário do CNE

No ano escutista de 2021/2022 iremos viver as Comemorações do primeiro Centenário 
do CNE.

No 98º Aniversário da Associação, foi lançado o Jogo “FOCA o fuTUro” cuja finalidade, 
para além de começar a envolver toda a Associação nas celebrações, é ser um jogo de 
acesso ao 24º ACANAC.   

Somos, nestas Celebrações do Centenário, convidados a celebrar o passado que nos or-
gulha mas, sobretudo, a olhar e a traçar o que vai ser o novo século de vida do CNE- o 
nosso futuro.

Queremos que as comemorações deste Centenário envolvam todos os Escuteiros e Escu-
teiras, porque todos somos parte do futuro do CNE. 

Comemorar os 100 anos do CNE é também uma forma de celebrar o Escutismo, enquan-
to movimento de educação não formal, e o trabalho da nossa Associação, em prol da 
educação integral de crianças, adolescentes e jovens.

Para tal, pretende-se que esta seja uma oportunidade que permite envolver todos os as-
sociados, não só nas atividades nacionais e dos níveis intermédios, mas também com 
dinâmicas a desenvolver nos Agrupamentos e nas comunidades. Com esta dinâmica, es-
taremos a contribuir para potenciar o sentido de unidade e de pertença à Associação, 
mas também a divulgar o CNE nas nossas comunidades. 
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Para o ano escutista de 2021/2022, a Secretaria Nacional para o Ambiente e Susten-
tabilidade, (SNAS), irá propor e desafiar os nossos jovens escuteiros, através do seus 
diversos departamentos, a participar ativamente num vasto conjunto de atividades e 
projetos, com particular incidência no eixo do Programa Educativo,  tendo em vista 
colaborar ativamente para a recuperação da vivência escutista nas suas várias dimen-
sões, neste regresso às atividades presenciais no contexto pandémico que vivemos.

Serão proporcionadas diversas oportunidades educativas, em parceria com outras 
ONGs, que procurem aprofundar as propostas da Ecologia Integral lançadas pelo 
Papa Francisco  e tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas, que procurare-
mos pôr em prática através do programa Compromisso 2030.

Em ano de Acanac, a SNAS irá trabalhar ativamente para o sucesso de um Acampa-
mento mais sustentável, através do DNA e DNODS, e contribuindo nas várias áreas 
técnicas, em particular nos planos de segurança e medidas de auto proteção.

O Departamento Nacional de Ambiente (DNA) pretende manter a sua missão no 
desenvolvimento de conteúdos e ferramentas pedagógicas na área do ambiente para 
lobitos e escuteiros, assentes nas premissas de “Conhecer para proteger” e “Agir” de-
finindo como objetivos gerais: 1. Dinamizar e divulgar, junto de todos os associados, 
o novo programa mundial de Ambiente - Earth Tribe; 2.  Dinamizar e melhorar dos 
projetos e programas existentes, nomeadamente no que respeita aos recursos peda-
gógicos disponíveis para cada um deles; 3. Criar oportunidades formativas na área do 
ambiente para Dirigentes; 4. Realizar, pelo menos, uma formação de delegados de 
Ambiente e Sustentabilidade; 5. Acompanhar a organização do Acanac, na melhoria 
da sustentabilidade e impacto ambiental da atividade; 6. Garantir a manutenção dos 
protocolos estabelecidos com entidades externas; 7. Procurar estabelecer novas par-
cerias, nomeadamente com as entidades estatais envolvidas na gestão e conservação 
da Biodiversidade (ICNF, APA, DGRM, DGPM, entre outras); 8. Promover a divulgação 
da importância do CNE para a conservação da biodiversidade e educação ambiental, 
procurando marcar presença nos fóruns apropriados para tal; 9. Manter a cooperação 
interna com os restantes departamentos da SNAS e outras secretarias do CNE.

O Departamento Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (DNODS) irá continuar a dinamizar e potenciar a aplicação dos ODS como ferra-
menta de apoio e incentivo ao cumprimento da Agenda 2030. Promover iniciativas 
em parceria com outras entidades e organizações de reflexão e atuação em prol dos 
vários objetivos definidos pelas Nações Unidas. Dinamizar o trabalho da equipa de 

Igualdade de Género, promovendo cada vez mais a tolerância e a igualdade como 
referência no escutismo. Continuar o apoio às Regiões e a várias iniciativas na elabo-
ração de workshops e formações sobre a temática da sustentabilidade. Participar em 
eventos e iniciativas na área da sustentabilidade e promoção dos ODS e do trabalho 
realizado pelo CNE. Debater em conjunto com a Sociedade Civil, através da realização 
de um fórum, a importância dos ODS no Escutismo.

O Departamento Nacional de Centros Escutistas (DNCE) irá terminar o levanta-
mento exaustivo dos CCE existentes, com a respetiva caracterização e capacidades, 
por forma a não só atualizar o site dos CCE, mas também trabalhar em conjunto com 
os Diretores dos CCE para a melhoria contínua nos nossos espaços. O Departamento 
irá dar continuidade ao processo de criação de um Centro de Atividades Náuticas. A 
renovação do site dos CCE e a sua internacionalização será outra das linhas de atua-
ção. A aprovação das Normas para os CCE, a dinamização internacional dos projetos 
SCENES e GOOSE NETWORK, a realização de pelos menos um Encontro Nacional de 
Diretores dos CCE, a apresentação do Projeto Passaporte e um estreitar de relações 
entre o DNCE e os CCE serão assuntos fundamentais para este ano.

O Departamento Nacional de Proteção Civil (DNPC) manterá a coordenação e 
dinamização das operações de apoio aos peregrinos em Fátima. Irá promover, incen-
tivar e apoiar a elaboração ou revisão dos Planos de Segurança e Prevenção nas Se-
des e Campos e Centros Escutistas. No âmbito da implementação das Medidas de 
Autoproteção (MAP), continuará a apoiar a conclusão dos processos com a sua apro-
vação. Lançamento das fichas técnicas de apoio direcionada às várias Secções, no 
âmbito do Clube de Proteção Civil. A realização de encontros de delegados regionais, 
permitirá garantir uma uniformidade de atuação de todos os elementos ligados à Pro-
teção Civil. Colaborar com a ANEPC nas iniciativas e campanhas. Agilizar a comunica-
ção das atividades aos vários níveis do CNE e entidades externas. Disponibilização e 
formação de uma plataforma digital de registo e comunicação automática de ativida-
des - GeoScout.

O Departamento Nacional de Radioescutismo (DNR) irá realizar o Jota/Joti e o 
Field-Day, e irá promover igualmente a formação e sensibilização para as regras e pro-
cedimentos adequados de comunicação. O DNR irá também realizar as Jornadas de 
Radioescutismo e promover a utilização adequada e legal dos meios de comunicação 
via rádio. Procurará fomentar e dinamizar a vertente pedagógica do Radioescutismo 
juntos das seções mais jovens. 
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O Centro de Documentação Escutista (CDE) irá dar continuidade ao processo de im-
plementação da plataforma digital de gestão documental e do acervo digital do CNE 
- ArqScout. O Museu do CNE irá continuar a reformular e a dinamizar as suas áreas expo-
sitivas a ajudar a promover exposições temáticas. A dinamização do projeto de recolha da 
história oral do CNE, com a realização de entrevistas a escuteiros de várias Regiões bem 
como a preparação de uma exposição relativa ao centenário do escutismo em Portugal 
continuam a ser uma das prioridades do CDE.

O Centro Nacional Escutista de Fátima (CNEF), para além de continuar a acolher es-
cuteiros de todo o país que visitam o Santuário de Fátima e a receber a realização de 
dezenas de momentos de formação e reunião dos diversos departamentos e equipas, 
proporcionando um espaço adequado para o encontro e partilha de todos, irá apoiar os 
programas e oportunidades educativas, com propostas de atividades de reflexão, espiri-
tualidade ou outras, que possam vir a ocorrer em Fátima.

Pretende-se durante este ano escutista fazer alguma manutenção às instalações do CNEF, 
de forma a fazer o caminho para a abertura do mesmo à sociedade, rentabilizando assim 
a ocupação deste espaço privilegiado em Fátima.

O Campo Nacional Atividades Escutistas (CNAE), através de parcerias com as en-
tidades locais, autárquicas e empresariais, irá procurar potencializar os seus recursos e 
incrementar a sua taxa de ocupação, promovendo e estimulando ainda, a utilização do 
campo para atividades e iniciativas de entidades externas. O foco principal para este ano 
será a preparação para receber o 24º Acanac, bem como a edição do Tecoree.

A Base Nacional da IV (BNIV), um espaço de excelência para atividades para Caminhei-
ros, está a consolidar o processo de transição e implementar iniciativas e atividades que 
vão ao encontro das necessidades dos Caminheiros, por forma a ajudar no seu processo 
formativo. A reformulação das ofertas pedagógicas, bem como a manutenção preventiva 
e ativa das instalações, a par da promoção da taxa de ocupação da Base, são objetivos 
imediatos. 

A Casa do Escuteiro II – Olaias (CEII), irá continuar ao serviço dos escuteiros que visitam 
Lisboa, proporcionando o apoio e acompanhamento necessários para a realização de 
atividades e visitas a Lisboa. 
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A Secretaria Nacional para a Gestão inclui as seguintes áreas, tal como descrito no Plano 
Trienal:

• Recursos Humanos
• Contabilidade e tesouraria / Serviços Administrativos & Financeiros
• Património & espaços físicos:
• Suporte e Manutenção de aplicações Informáticas | SIIE | SIIC
• DMF
• Campanha do Calendário
• Fundo Canto de Patrulha
• ServEscut

Recursos Humanos

Pretendemos continuar a aplicar a política de recursos humanos adaptada às novas reali-
dades de hoje, em que cada vez mais as necessidades são comuns em todas as Regiões 
e Núcleos, tendo em funcionamento procedimentos e plataformas comuns, para que a 
interajuda entre os vários colaboradores do CNE seja o mais eficaz possível e que vá de 
encontro às necessidades de toda a Associação. Nesse sentido, neste ano iremos realizar, 
para além dos encontros entre colaboradores, reuniões sectoriais entre todos de forma a 
simplificar e aumentar a produtividade deste Um CNE.

• Contabilidade e tesouraria / Serviços Administrativos & Financeiros
• Os desafios são grandes para o triénio destacando os seguintes para o ano em causa:
• Implementação do SIIC em todos os Agrupamentos;
• Continuar a apoiar e fazer a contabilidade organizada dos níveis 1,2 e 3;
• Uniformização de procedimentos;
• Implementação da integração da faturação na contabilidade, de forma a simplificar o 

processo em curso de integração de contas;
• Início da elaboração do manual de procedimentos das várias áreas, disponibilizando-

-as online, para tornar o acesso das mesmas mais fácil e organizada;
• Implementação da plataforma de controlo de despesas; 
• Início da publicação online dos novos conteúdos para chegar ao objetivos da substi-

tuição do MAF por um MAF Online que seja de fácil acesso e dinâmico;
• Elaborar um caderno de encargos para a criação de uma App SIIE com novas funcio-

nalidades .

Património & Espaços Físicos

Não estão previstos para este triénio grandes investimentos no património e espaços físi-
cos, apenas manutenção dos mesmos.

Suporte e Manutenção de aplicações Informáticas | SIIE | SIIC

Continuaremos, neste ano, a reorganização da infraestrutura informática do CNE de modo 
a dar resposta a todos os pedidos, tendo sempre por base a rentabilização dos recursos 
existentes, que permitam com a maior rapidez, segurança e qualidade responder às várias 
solicitações de todas as estruturas.

DMF

Continuaremos a apostar no DMF Online como prestação de um serviço de proximidade 
para aquisição dos materiais necessários para atividade escutista. 

A qualidade e diversidade dos produtos ao menor custo possível a disponibilizar pelos 
vários DMFs locais será outro objetivo nesta área. 

Continuaremos a reforçar as reuniões de conselho de gestão numa periodicidade mais fre-
quente, utilizando as novas tecnologias, reduzindo custos nas deslocações e tomada de 
decisões mais rápidas e eficientes.

Campanha do Calendário 2021

Dinamizaremos a maior campanha de recolha de fundos e de imagem do CNE a nível na-
cional, de modo a que chegue a um maior número de pessoas e locais. O objetivo para este 
ano é continuar acima dos 400.000 calendários.

Fundo Canto de Patrulha

Continuaremos a dinamizar o Fundo Canto de Patrulha que continua a ser uma importante 
ferramenta para as obras feitas nos nossos Agrupamentos. É uma oportunidade educativa 
de aplicação do Método Escutista, particularmente no Aprender Fazendo.

ServEscut

Continuaremos a gerir a ServEscut de acordo com o objetivo com que a mesma foi criada 
para que continue a prestar serviços ao Escutismo de uma forma eficaz e económica.
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4. Indicadores 
desempenho

Apresentamos, de seguida, os objetivos e os indicadores de desempenho para o ano 
2021/2022. Optámos por manter os objetivos idênticos ao Plano Trienal e do Plano 
2020/2021, incluindo a numeração, para manter a coerência e facilitar a ligação entre as 
ações do ano e o plano diretor.

Optámos, igualmente, por apresentar os objetivos organizados de acordo com os Nós 
Fundamentais, ao invés de os agrupar por cada Secretaria Nacional que será a cada um 
deles mais intimamente ligada e responsável. Isto porque mantemos a premissa, já ex-
pressa no Plano Trienal, de que, cada objetivo, cada Nó Fundamental, é responsabilidade 
de todos.

Procurámos formular os indicadores de forma a possibilitar a avaliação, o mais completa 
possível, da sua execução. Por esse motivo, a definição do indicador afasta-se, por vezes, 
da mera métrica quantitativa, para dar lugar, sempre que tal se justifique, a variáveis que, 
embora subjetivas, contenham em si mais riqueza de apreciação.

Dada a evolução do contexto que vamos vivendo, há algumas finalidades e objetivos que 
não figuravam no Plano Trienal.



Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

PE.1.1. Utilizar recursos de avaliação existentes para rever a necessidade de proceder a 
ajustamentos específicos no Programa Educativo;

Proceder a pequenos ajustes, tais como:
• Marcar a distinção entre os cargos e as funções, passando as funções para o Apren-

der Fazendo (Método de Projeto);
• Uniformizar as fases do Método de Projeto nas 4 secções;
• Restabelecer o cargo de Relações Públicas;

PE.1.2. Acompanhar a disseminação do Sistema de Progresso revisto; • Acompanhar a evolução da Partilha do Sistema de Progresso nas Regiões e aplicação 
das ferramentas;

• Responder a todas as solicitações que nos forem pedidas.

PE.1.3. Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo Marítimo nas suas especificidades; • Realizar 2 Conselhos Consultivos Marítimos;
• Acompanhar os Agrupamentos marítimos;
• Disseminar a Insígnia de Marítimo e o documento Rumos;
• Acompanhar a equipa do Livro do Escutismo Marítimo;

PE.1.4. Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo do Ar nas suas especificidades; • Implementar a vertente aérea no CNE;

PE.1.5. Continuar a revisão do Sistema de Especialidades; • Elaborar requisitos de novas especialidades;
• Dinamizar a oportunidade pedagógica que é o Sistema de Especialidades, nomea-

damente no lançamento das insígnias especiais

PE.1.6. Promover um Encontro de Chefes de Unidade para partilhar experiências e forma-
ção;

• Elaborar um modelo para o encontro de Chefes de Unidade em comité pedagógico
• Promover nas Regiões encontros de Chefes de Unidade

PE.1.7. Realizar dinâmicas de avaliação regular do Programa Educativo; • Lançamento da Avaliação do Programa Educativo a toda a Associação
• Apresentação das conclusões em Conselho Nacional

PE.1.8. Refletir e propor soluções que permitam uma melhor aplicação do Método em 
Agrupamentos com baixa prevalência de escuteiros;

• Implementar a ferramenta Whakawhiti;
• Dinamizar o Albergue de Sonhos;
• Avaliar fatores relevantes do contexto dos Agrupamentos de baixa prevalência.

PE.1.9. Rever o modelo de organização da IV Secção.  • Auscultar a Associação através de: Cenáculo Nacional, junto das Regiões e inquérito 
a todos os Caminheiros e Dirigentes;

• Usar o Albergue de Sonhos para dinamizar a vivência da IV Secção, principalmente 
em Clãs com poucos Caminheiros.
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Programa Educativo - MÉTODO ESCUTISTA
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Programa Educativo - FERRAMENTAS

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

PE.2.1.  Promover encontros com as Regiões, para discutir e codesenvolver ferramentas 
que respondam às necessidades reais sentidas;

• Realizar dois Comités com participação de mais de 75% das Regiões; 
• Ir ao encontro das solicitações das Regiões.

PE.2.2. Desenvolver ferramentas adicionais de apoio à aplicação do Método Escutista, 
nomeadamente no que diz respeito ao Sistema de Patrulhas, Aprender Fazendo, 
Mística e Simbologia, Relação Educativa e Lei e Promessa;

• Elaborar ferramentas de acordo com as necessidades; 
• Lançamento dos Cadernos de Cargos 
• Lançamento das fichas técnicas da Vida em Campo para os requisitos da Insígnia; 
• Dinamizar o Tecoree 2022, tendo 75% das Regiões presentes no Torneio Final; 
• Dinamização do Whakawhiti, com entrega de 500 anilhas. 
• Infografias do Método de Projeto; 
• Alimentar o Baú de oportunidades.

PE.2.3. Disponibilizar ferramentas pedagógicas, com Oportunidades Educativas, para tra-
balhar a área de desenvolvimento espiritual;

• Partilhar oportunidades de aprofundamento e de ""vivência espiritual; 
• Partilhar subsídios pedagógicos por forma a fomentar a identidade católica do CNE; 
• Partilhar subsídios pedagógicos para aprofundar a figura anual 2021/2022; 
• Propôr dinâmicas de vivência do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa; 
• Facultar dinâmicas de vivência dos Patronos das Secções.

PE.2.4. Revisão e análise da reedição ou revisão de publicações do CNE, incluindo a edição 
de novos subsídios pedagógicos;

• Programa Educativo (revisão); 
• Publicação dos novos cadernos de cargos; 
• Primeiros passos do livro do Escutismo Marítimo; 
• Publicação dos manuais das Secções; 
• Apresentar em Comité esboço do manual do Guia; 
• Check-list do Programa Educativo (desdobrável) 
• Errata ao Manual do Dirigente, de acordo com os pequenos ajustes efetuados

PE.2.5.  Avaliar com as Regiões a oferta de atividades/ferramentas nacionais que serão para 
manter, descontinuar ou lançar;

• Avaliação da dinâmica do Encontro Nacional de Guias em Comité Pedagógico; 
• Apresentar resumo na reunião de chefes regionais e promover reflexão.

PE.2.6. Continuar a apostar no desenvolvimento de algumas propostas nacionais enquan-
to ferramentas de avaliação, partilha e desenvolvimento da aplicação do Método 
Escutista.

Promover as seguintes atividades e iniciativas: 
• Dinâmica do Encontro Nacional de Guias 2022; 
• Tecoree 2022; 
• Wahakawhiti; 
• Albergue de Sonhos;  
• Atividade nacional de vivência local para a III Secção.



Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

PE.3.1. Desenvolver projetos pedagógicos, promovendo oportunidades educativas para 
todos os escuteiros do CNE: 

 ∂ Luz da Paz de Belém • Criar e divulgar dinâmica de vivência do Advento, em parceira com a Equipa Nacio-
nal da Pedagogia da Fé;

• Promover que 80% das Regiões realizem partilha regional da LPB e que 20% dos 
Agrupamentos realizem partilhas locais da LPB."

 ∂ Mercado Internacional • Incentivar a participação de 500 associados das quatro secções;
• Apoiar a promoção de oportunidades e experiências internacionais, em parceria 

com a Secretaria Internacional;
• Fazer uma auscultação aos jovens, sobre o que gostariam que fosse o Mercado 

Internacional.

 ∂ Candidatura ao acolhimento do Moot 2025 • Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no projeto de candidatura ao acolhimen-
to do Moot 2025;

• Dinamizar a criação da equipa Moot 2025
• Promover a operacionalização dos planos e objetivos presentes na candidatura
• Dinamizar ligação com a Equipa de Eventos Mundiais da OMME
•  Dinamizar ligação com a Comissão Executiva da FEP. 

À data da elaboração deste plano, ainda estamos em fase de candidatura.

 ∂ Scouts of the World Award • Investir na divulgação e dinamização da iniciativa em Regiões onde não há SWA's 
entregues;

• Reformular a estratégia de comunicação, apostando no reforço das parcerias.

 ∂ 48h de Voluntariado • Promover a dinamização deste projeto pedagógico;
• Promover a participação de elementos das quatro secções;
• Promover a realização de projetos ligados ao 48h de Voluntariado em 40% das nos-

sas Regiões;

 ∂ Comemoração dos Aniversários do CNE • Envolver 20% dos associados na celebração do aniversário do CNE, seja de forma 
presencial ou não, proporcionando oportunidades educativas que permitam assina-
lar e celebrar a data;

• Preparar e realizar uma actividade em colaboração com a região que acolherá o 
evento presencial;

• Apresentar o Programa Oficial das Celebrações do Centenário do CNE.
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Programa Educativo - PROJETOS PEDAGÓGICOS



Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

PE.3.2. Promover a sensibilização e educação ambiental e consciencialização para a im-
portância da diminuição da nossa pegada ecológica, nas nossas atividades e nas 
nossas sedes:

• Dinamizar o aumento da participação com parcerias que permitam alavancar o 

projeto.

• Aumentar o  número de participações e maior divulgação desta oportunidade educativa.

• Celebrar este evento em conjunto com a WWF-Portugal.

• Colaborar com o Oceanário numa iniciativa nacional de sensibilização para as ques-

tões dos Oceanos.

• Promover a economia circular em parceria com o Eletrão.

• Dinamizar a ação de sensibilização para a proteção dos cursos de água.

• Participar no Júri da Bandeira Azul e promover a participação nos projetos.

 ∂ Trees of the World

 ∂ Insígnia Mundial de Ambiente

 ∂ Hora do Planeta

 ∂ Mês dos Oceanos

 ∂ Recolha de Pilhas e Eletrodomésticos

 ∂ Projeto Rios

 ∂ Bandeira Azul

 ∂ Coastwatch

PE.3.3. Promover cursos de educação ambiental em parceria com entidades externas; • Realizar um curso de educação ambiental.

PE.3.4. Apoiar as Regiões/Núcleos em atividades de referência, na realização de workshops 
de educação ambiental e nos ODS;

• Colaborar nas dinamicas de discussão e trabalho nas areas do ambiente e da susten-
tabilidade.

PE.3.5. Apoiar as equipas de gestão dos Centros e Campos Escutistas para neles criar ofer-
ta pedagógica;

• Incentivar e acompanhar a criação dos diversos programas

PE.3.6. Participar no dispositivo nacional de Proteção Civil e desenvolver ferramentas que 
promovam uma cultura de prevenção e segurança, nas atividades e nas nossas 
sedes:

• Colaborar com a ANEPC nas iniciativas e campanhas. 
- Agilizar a comunicação das atividades aos vários níveis do CNE e entidades exter-
nas.

 ∂ Promover a implementação das Medidas de Autoproteção nas sedes e 
Centros Escutistas.

 ∂ Disponibilização de uma plataforma digital de registo e comunicação automática 
de atividades.

PE.3.7.   Promover a participação ativa no JOTA JOTI e dinamizar oportunidades educativas 
no âmbito das comunicações e internet.

• Colaborar com as Regiões na preparação da estação nacional e respetiva dinâmica
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Programa Educativo - PROJETOS PEDAGÓGICOS



Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

CAV.1.1. Constituir a Equipa Nacional de Formação, empenhada, dedicada e com conhe-   
cimento profundo do Sistema de Formação de Adultos no Escutismo;

• Proceder à criação da Equipa Nacional de Adultos

CAV.1.2. Trabalhar com todas as Regiões, por forma a:

CAV.1.2.1. Identificar as Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças na aplicação do 
SFAE, nas diferentes realidades do CNE;

• Realizar, pelo menos, dois Comités Nacionais de Adultos com a participação de 
todos os Secretários Regionais;

• Elaborar um documento com o "estado da arte" do SFAE nas diferentes Regiões 
(apresentando as especificidades regionais).

CAV.1.2.2. Constituir grupos de trabalho para ações e necessidades específicas sobre o 
SFAE;

• Criar grupos de trabalho, identificados no CNA, constituídos por elementos das dife-
rentes Regiões, focados nos percursos e aspectos particulares da formação;

• Apresentar as conclusões dos diferentes grupos de trabalho nos CNA e/ou outros 
momentos relevantes da vida do CNE;

• Implementar medidas necessárias para a aplicação das conclusões dos diferentes 
grupos de trabalho.

CAV.1.2.3. Acompanhar e procurar harmonizar os diferentes Percursos (Iniciais, Educado-
res e Gestores) nas diferentes Regiões;

• Visitar pelo menos 1/3 das Regiões em momentos formativos
• Estabelecer canais diretos de comunicação com os Secretários Regionais de Adultos;
• Envolver as Regiões para se recolherem  ferramentas e boas práticas em cada uma, 

por forma a criar uma bolsa de recursos de ferramentas e boas práticas para parti-
lhar entre todas as Regiões;

• Promover encontros temáticos (no Enforma) de reflexão sobre a forma de promover 
os diferentes momentos formativos.

CAV.1.2.4. Ser suporte para todos os formadores e diretores de formação do CNE. • Realizar um Enforma Nacional como espaço de partilha com todos os formadores, 
com participação de formadores de todas as Regiões;

• Promover encontros temáticos (no Enforma) de reflexão sobre a forma de promover 
os diferentes momentos formativos;

• Recolher junto das Regiões ferramentas e boas práticas aplicadas de forma a criar 
uma bolsa de recursos de ferramentas e boas práticas, partilhando com todas as 
Regiões.
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Capacitação de Adultos Voluntários - PATRULHA
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Capacitação de Adultos Voluntários - RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO INICIAL

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

CAV.2.1. Proceder às melhorias prioritárias, identificadas com as Regiões, no Recrutamento 
e Formação Inicial, com a necessária revisão dos documentos-base aprovados re-
lacionados com estas áreas;

• Identificar (no primeiro trimestre) junto das Regiões as melhorias a realizar no Recru-
tamento e Formação Inicial;

• Elaborar uma proposta (no segundo trimestre)de alteração na fase de recrutamento 
e Formação Inicial;

• Apresentar e discutir (no segundo trimestre) a proposta de alteração com os Secretá-
rios Regionais e formadores;

• Elaborar uma proposta final de alteração do recrutamento e formação inicial, tendo 
em conta os contributos das Regiões e dos formadores;

• Apresentar e votar das proposta de alteração no Conselho Nacional;
• Produzir ferramentas e documentos que reflitam as alterações necessarias.

CAV.2.2. Uniformizar o Percurso Inicial de Formação (PIF), para uma aplicação correta do 
que for aprovado;

• Apresentar e votar as proposta de alteração no Conselho Nacional; 
• Produzir ferramentas e documentos que reflitam as alterações necessarias;
• Criar mecanismo de acompanhamento da aplicação do PIF nas Regiões.

CAV.2.3. Criar documentos de apoio para Formandos e Formadores para os Módulos do 
Recrutamento e Formação Inicial;

• Iniciar o processo de recolha de documentos já existentes nas Regiões;
• Proceder à elaboração/revisão e aprovação de módulos de formação.

CAV.2.4. Desenvolver os módulos à distância da Iniciação à Pedagogia Escutista (IPE) e a 
sua aplicação a todos os IPE’s realizados;

• Iniciar o processo de recolha de documentos já existentes nas Regiões;
• Proceder à elaboração/revisão e aprovação de módulos de formação.

CAV.2.5. Rever a Formação Geral de Pedagogia Escutista - Módulo Marítimo (FGPE-MM), 
recolhendo os contributos dos diferentes Agrupamentos marítimos do CNE.

• Auscultar os Agrupamentos Marítimos;
• Elaborar uma proposta para a FGPE-MM.
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Capacitação de Adultos Voluntários - FORMAÇÃO CONTÍNUA

Capacitação de Adultos Voluntários - ESCUTISMO MOVIMENTO SEGURO

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

CAV.3.1. Concluir e avaliar a fase piloto da Formação Contínua, apresentado um relatório; • Colaborar com as Regiões para a elaboração (no primeiro trimestre) de relatório 
referente à implementação da Fase Piloto da Formação Contínua;

• Apresentar as conclusões do relatório referentes à implementação da Fase Piloto da 
Formação Contínua, às Regiões e seus formadores.

CAV.3.2. Apresentar em Conselho Nacional uma proposta revista para a Formação Contí-
nua, coerente e de acordo com as necessidades identificadas na fase piloto;

• Promover fóruns de discussão sobre a Formação Contínua junto dos Secretários Re-
gionais e Formadores , com base no relatório do primeiro ano de implementação;

• Delinear com os secretários regionais as bases para a proposta final da formação 
continua.

CAV.3.3. Implementar o Percurso Pessoal de Formação Contínua, com o devido suporte na 
Plataforma Nacional de Gestão da Formação.

• Configurar o Percurso Pessoal de Formação Contínua na Plataforma Nacional e defi-
nir um plano para a disseminação da sua utilização pelas Regiões.

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

CAV.4.1. Reforçar o papel que a formação na Política e Boas Práticas do Escutismo Movi-
mento Seguro tem para a correta aplicação do Método Escutista e imagem do 
CNE, continuando a sua disseminação por todos os Dirigentes;

• Implementar um plano de comunicação nacional para a Política e Boas Práticas do 
Escutismo: Movimento Seguro, incluindo referências regulares e frequentes na Flor 
de Lis e outros ógãos oficiais de comunicação; 

• Definir um método para a avaliação da aplicação ao nível local da Política e Boas 
Práticas do Escutismo: Movimento Seguro;

• Disponibilizar às Regiões os módulos obrigatórios  E:MS para a Formação Contínua 
de Dirigentes, no formato de formação à distância.

CAV.4.2. Capacitar os Formadores do CNE para os diferentes módulos do Escutismo Mo-
vimento Seguro;

• Apoiar as Regiões na realização e desenvolvimento de momentos de formação/ 
capacitação de formadores nos módulos E:MS, de acordo com regras previamente 
definidas.

CAV.4.3. Ajustar a formação do Escutismo Movimento Seguro às novas realidades, tendo 
em conta as recomendações do Comité de Ética e indo ao encontro das necessi-
dades e solicitações dos Agrupamentos e animadores.

• Adequar a formação de Dirigentes na área da proteção de crianças e jovens a 
eventuais recomendações emitidas pela Comissão de Ética, bem como eventuais 
solicitações provenientes do nível local.
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Capacitação de Adultos Voluntários - CONTEÚDOS

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

CAV.5.1. Compilar o conteúdo dos módulos desenvolvidos para formação no CNE e divul-
gá-los por todos os formadores e diretores de formação;

• Criar uma equipa de trabalho para proceder à elaboração/revisão e aprovação de 
módulos de formação;

• Desenvolver uma forma eficaz de partilha por todos.

CAV.5.2. Uniformizar os procedimentos e ferramentas dos diferentes percursos, indo ao 
encontro das reais necessidades dos formandos, com o suporte adequado na Pla-
taforma Nacional de Gestão da Formação;

• Compilar documentos utilizados nas diferentes Regiões para posteriormente criar os 
documentos uniformizados.

CAV.5.3. Desenvolver documentos de apoio para formandos e formadores dos módulos 
do Recrutamento e Formação Inicial;

CAV.5.4. Criar ferramentas úteis e apelativas para os animadores do CNE, reforçando o 
papel de Corpo e indo ao encontro das suas necessidades;

CAV.5.5. Disseminar por todas as Regiões a utilização da Plataforma Nacional de Gestão da 
Formação, como ferramenta centralizada para a facilitação da gestão e coordena-
ção das ações no âmbito do SFAE.

• Ajustar os fluxos da plataforma nacional de Gestão da Formação em colaboração 
com os Secretários Regionais, de acordo com as Normas Nacionais em vigor;

• Desenvolver as funcionalidades da plataforma de acordo com as prioridades estabe-
lecidas para as necessidades identificadas (processo contínuo);

• Criar o backoffice para a plataforma e também um processo de disseminação de 
aprendizagem no funcionamento da mesma.
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Sustentabilidade - DESENVOLVIMENTO

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

SUS.1.1. Estudar e refletir o desenvolvimento do escutismo local com base num observa-
tório permanente;

• Constituir a equipa do observatório permanente;
• Definir âmbito, indicadores de análise e modelo de reporte anual;
• Produzir relatório com base na informação de 2019.

SUS.1.2. Utilizar o inquérito de saída dos Dirigentes, atualizando-o, para estudar as moti-
vações de saída, tomando medidas que melhorem a relação e a motivação dos 
recursos adultos voluntários;

• Atualizar o questionário;
• Enviar anualmente o questionário a todos os Dirigentes e candidatos a Dirigentes 

que saíram no ano anterior;
• Produzir relatório com base nas respostas para discussão na Junta Central.

SUS.1.3. Definir uma visão para o desenvolvimento do CNE a 10 anos; • Iniciar a preparação de um programa de reflexão, envolvendo as Regiões, Núcleos e 
Agrupamentos;

• Calendarizar o trabalho.

SUS.1.4. Aprovar uma estratégia para o desenvolvimento do CNE, com base na realidade 
local e regional.

• Ver SUS.1.1;
• Discutir com as Juntas Regionais o esboço da proposta.

SUS.1.5. Criar ferramentas que permitam enquadrar o desenvolvimento do Escutismo 
local, em zonas de baixa prevalência demográfica (Agrupamentos existentes ou 
novos Agrupamentos).

• Desenvolver ferramentas para os Agrupamentos refletirem estrategicamente sobre o 
desenvolvimento do Escutismo local;

• Ver PE.1.8;
• Ver C&RE.1.5.

SUS.1.6. Apoiar o desenvolvimento do escutismo em zonas com potencial para cresci-
mento;

• Ver SUS.1.5.

SUS.1.7. Desenvolver a estrutura do Escutismo Movimento Seguro, assente nos atuais 
elementos de base: 
Política Escutismo Movimento Seguro; 
Código de Conduta; 
Manual de boas práticas; 
Estrutura de suporte a ocorrências; 
Comité de Ética.

• Apoiar a aplicação dos elementos de base e monitorizar a sua efetividade;
• Definir, em conjugação com a Secretaria Nacional dos Adultos, um conjunto de indi-

cadores para aferir a aplicação dos instrumentos E:MS ao nível local;
• Promover formação sobre o código de conduta adaptado para os profissionais do 

CNE;
• Reunir o Comité de Ética, pelo menos 2 vezes ao longo do ano, para se debruçar 

sobre as situações levantadas e interagir com a Secretaria Nacional dos Adultos para 
discutir eventuais necessidades de foco.

SUS.1.8. Apoiar as estruturas intermédias e locais a melhorar a qualidade do Escutismo, 
com base no Global Support Assessment Tool (GSAT).

• Discutir, com representantes das Regiões, as conclusões da avaliação GSAT e definir 
boas práticas a disseminar pelas restantes estruturas.
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Sustentabilidade - AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

SUS.2.1. Elaboração de documento orientador para a implementação das Medidas de 
Auto-Proteção

 • Acompanhar a elaboração dos processos para a aprovação das MAP's. 

SUS.2.2. Realização de um fórum nacional sobre o papel do escutismo na Proteção Civil. • Promover um debate com as diferentes entidades oficiais da Proteção Civil, sobre o 
papel e enquadramento do escutismo em situações de emergência

SUS.2.3. Desenvolver conteúdos pedagógicos direcionados à sensibilização para os ODS. • Publicar conteúdos específicos para cada secção.

SUS.2.4. Disponibilização de ferramentas com propostas de ação para o cumprimento 
das metas dos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis.

• Elaborar jogos e kits pedagógicos para sensibilização dos 17 ODS.

SUS.2.5. Dinamizar uma aplicação que permita, para qualquer ação, determinar o impacto 
da pegada ecológica e criar a consciência de necessidade de realizar atividades 
que compensam essa pegada, em todos os níveis e no maior número de ações 
possíveis.

• Divulgar e promover a utilização da aplicação como forma de cumprir as metas da 
Agenda 2030.

SUS.2.6. Desenvolver oferta formativa sobre a temática da sustentabilidade. • Elaborar módulos temáticos.

SUS.2.7. Promover a abertura dos Centros e Campos escutistas para atividades de não 
escuteiros.

• Abrir os CCE´s à realização de atividades de escolas e outras instituições.

SUS.2.8. Criação da base náutica nacional. • Identificar locais adequados à especificidade das atividades náuticas.

SUS.2.9. Desenvolver e melhorar a rede de centros e campos escutistas, criando condi-
ções para a aplicação do método escutista em segurança e bem estar, priveli-
giando a formação ambiental

• Acompanhar e apoiar as Direções dos CCE´s para um processo de melhoria contí-
nua.

SUS.2.10. Atualizar, categorizar e mapear o catálogo nacional de centros escutistas. • Atualizar os CCE´s existentes, com o levantamento exaustivo das suas características 
e capacidades. 

SUS.2.11. Renovar o site dos Centros e Campos Escutistas, com novas funcionalidades e 
promoção, como um local de referência para a pesquisa de locais de acampa-
mento.

• Atualizar a informação existente e dinamizar a utilização do site (resultado do ponto 
SUS.1.9).

SUS.2.12. Realização de um fórum / seminários sobre o Escutismo e os ODS. • Debater em conjunto com a Sociedade Civil, sobre a importancia das ODS no Escutismo.

SUS.2.13. Envolvimento das Universidades na elaboração de estratégias para cumprir a 
                   Agenda 2030.

• Desenvolver parcerias com instituições para incrementar a qualidade das ações.

SUS.2.14. Continuar a política de desenvolvimento, inovação e proximidade dos DMF, de   
                   forma a garantir a sustentabilidade de todas as estruturas do CNE.

• Continuar a política de reuniões regulares do Conselho de Gestão com vista a desen-
volver ações que permitam a todas as estruturas aproveitar as economias de escala 
em termos de valor, escala de alcance e qualidade dos produtos.
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ENVOLVIMENTO DOS JOVENS

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

EJ.1.1.   Propor alterações regulamentares e estatutárias necessárias à inclusão plena dos 
Caminheiros em todos os processos de tomada de decisão do CNE;

• Iniciar discussão com os Chefes Regionais sobre várias opções para materializar este 
objetivo;

• Dinamizar, nos vários fóruns de Caminheiros, a participação nos órgãos onde os 
Caminheiros já têm assento.

EJ.1.2.   Dinamizar a Equipa Nacional de jovens conselheiros e aprofundar da sua ação; • Criação da equipa de jovens conselheiros, definir a sua missão e ações .

EJ.1.3.   Criação de equipas de jovens porta-vozes; • Dinamizar dois momentos de reflexão e discussão de temas para enriquecimento da 
equipa.

EJ.1.4.   Lançar um documento orientador sobre o Envolvimento jovem no CNE. • Divulgação do documento, em formato digital, pelos meios de comunicação oficial 
da associação.

EJ.1.5.   Fomentar a inclusão de jovens nas equipas dos níveis intermédios; • Iniciar discussão com os Chefes Regionais sobre várias opções para materializar este 
objetivo.

EJ.1.6.   Fomentar o rejuvenescimento nos cargos dos vários níveis do CNE; • Garantir que todas as Equipas Nacionais contam com jovens (Caminheiros ou Diri-
gentes com menos de 30 anos);

• Apoiar o empoderamento dos jovens nas equipas em que tomam parte, com res-
ponsabilidade crescente.

EJ.1.7.   Manter a dinâmica anual dos Encontros Regionais e Nacional de Guias; • Implementação da dinâmica do ENG;
• Realização e avaliação do ENG 2022;
• Ter 80% das Regiões no ENG.

EJ.1.8.    Aprofundar a aposta em ter equipas de jovens conselheiros nos órgãos executivos 
dos vários níveis do CNE;

• Criar uma rede de jovens conselheiros dos diversos níveis nacional, regional e de núcleo;
• Organizar um encontro e reuniões à distância com os conselheiros para partilha. 

EJ.1.9.   Intensificar a presença de jovens conselheiros na organização de todas as ativida-
des nacionais, regionais e de núcleo em que tal seja praticável;

• Garantir que todas as Equipas Nacionais contam com jovens (Caminheiros ou Diri-
gentes com menos de 30 anos).

EJ.1.10. Desenvolvimento de ferramentas e estratégias que apoiem o envolvimento dos 
jovens na comunidade e na sociedade civil;

• Ver EJ.1.8.

EJ.1.11. Implementar e dinamizar conclusões dos Encontro Nacional de Guias; • Apresentação das conclusões do ENG 2022 à Associação.

EJ.1.12  Reforçar a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão nas estru-
turas nacionais.

• Realização do 20º ciclo do Cenáculo Nacional;
• Reunir anualmente com a EP Cenáculo e discutir os desafios levantados pelos Cami-

nheiros;
• Usar a dinâmica do ENG, de modo a envolver os jovens nas decisões que irão se 

tomadas;
• Participação dos jovens na avaliação do Programa Educativo.
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Um CNE - REVISÃO ESTATUTÁRIA E REGULAMENTAR 

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

1CNE.1.1. Apresentar, em Conselho Nacional, a proposta de revisão regulamentar: • Formar as equipas de revisão regulamentar e iniciar o trabalho de auscultação dos 
Agrupamentos.

 ∂ Regulamento Geral, 

 ∂ Regulamento de Justiça e Disciplina, 

 ∂ Regulamento Eleitoral, 

 ∂ Regulamento de Uniformes, Distintivos e Bandeiras, 

 ∂ Regulamento dos DMF, 

 ∂ Regulamento de Protocolo;

1CNE.1.2. Avaliar e refletir sobre a viabilidade de proceder a algumas propostas de melho-
ria dos Estatutos.

• Ver EJ.1.1.
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Um CNE - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

1CNE.2.1. Criar um grupo de trabalho para desenvolver soluções que permitam, ao nível 
administrativo ou financeiro, simplificar processos nas estruturas do CNE;

• Iniciar os trabalhos com as equipas já criadas para abordar as seguintes áreas:
• Financeira;
• Administrativa;
• Jurídica;
• Formação;
• Concelhos Fiscais. 

1CNE.2.2. Promover a utilização plena do Sistema Integrado de Informação Contabilística 
e aprofundar o processo de integração e de consolidação de contas de todas as 
entidades que compõem o CNE;

• Continuar com a formação contínua em todas as estruturas que usam os serviços da 
ServEscut ou os próprios para que se possa testar a primeira consolidação de todos 
os níveis.

1CNE.2.3. Desenvolver uma aplicação para a utilização do SIIE; • Elaboração do caderno de encargos para a criação de uma App SIIE

1CNE.2.4. Publicar um novo Manual Administrativo e Financeiro (MAF) que esteja de acor-
do com a realidade atual e modernizar processos e procedimentos;

• Iniciar as publicações on-line à medida que vão estando prontas. 

1CNE.2.5. Criar ferramentas que ajudem à formação das plataformas existentes para área 
administrativa e financeira;

• Ter um local on-line com todos os manuais, tutorials, etc que ajudem na formação 
das plataformas existentes.

1CNE.2.6. Desenvolver uma base de dados de contratos existentes nos vários níveis do 
CNE;

• Criar a base de dados e adicionar os contratos do nível nacional;
• Divulgar a base de dados e lançar campanha para recolher contratos dos restantes 

níveis.

1CNE.2.7. Disponibilizar modelos de contrato-tipo para situações análogas, com apoio ju-
rídico;

• Tipificar os contratos que devem fazer parte da base de dados de modelos;
• Iniciar a recolha de contatos existentes para avaliar a consistência do clausulado.

1CNE.2.8. Disponibilizar exemplos de planos de segurança para atividades locais e regio-
nais/núcleo, incluindo planos de contingência

• Elaboração de documento orientador

1CNE.2.9. Disponibilizar exemplos de relatórios de medidas de autoproteção para sedes, 
centros escutistas e outras infra-estruturas;

• Elaboração de documento orientador

1CNE.2.10. Aprofundar desenvolvimentos ao nível das práticas relacionadas com o RGPD; • Definir processos para a manutenção de registos de som e de imagem.

1CNE.2.11. Aprofundar a reflexão sobre a sustentabilidade financeira do CNE. • Apresentar atualização da análise efetuada em 2020 e 2021; 
- Refletir sobre a necessidade de novo ajustamento de receitas e despesas.
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Um CNE - CENTENÁRIO DO CNE 

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

1CNE.3.1. Planear a comemoração do centenário do CNE e preparar os eventos que se 
insiram no mandato 2020-2023;

• Lançamento Oficial das Celebrações do Centenário do CNE, no 99º Aniversário;
• Jogo “FOCA o fuTUro”
• Início das Comemorações do Centenário no 24º Acanac;
• Iniciar o desenvolvimento do branding do Centenário;
• Iniciar o trabalho de rebranding do CNE, essencialmente a nível digital;
• Desenvolver ações para a edição de selo e moeda comemorativo do Centenário do 

CNE;
• Criar e Promover o Kit do Centenário para Agrupamentos;
• Desenvolver o Foto anuário dos Agrupamentos;

1CNE.3.2. Organizar o 24º Acanac em agosto de 2022; • Realizar a atividade, avaliando as diversas etapas
• Garantir o envolvimento dos jovens em todas as etapas da preparação
• Controlar o orçamento para não gerar encargos adicionais ao CNE

1CNE.3.3. Apresentar uma proposta de revisão do uniforme para entrada em vigor no 24º 
Acanac;

• Ver 1CNE.1.2.

1CNE.3.4. Desenvolver dinâmicas que motivem a participação dos escuteiros na Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) em 2023;

• Envolver as várias Regiões do CNE na preparação dos dias nas Dioceses (pré-jorna-
das);

• Fazer um plano de motivação para a participação dos Escuteiros na JMJ 2023;
• Divulgar dinâmicas para as Regiões de preparação e envolvimento na JMJ 2023;
• Divulgar dinâmicas de preparação dos Escuteiros e de envolvimento da Comunida-

de;
• Articular com o COL a participação do CNE na semana da JMJ em Lisboa.

1CNE.3.5. Fechar as celebrações do centenário do CNE na JMJ de 2023;

1CNE.3.6. Realizar um Congresso Nacional dirigido a Dirigentes e Caminheiros, para discu-
tir temas estratégicos de interesse para o CNE;

• Com as Regiões, lançar o modelo, datas e dinâmica, que se pretende se baseie num 
trabalho preparatório de base regional.

1CNE.3.7. Apresentar a candidatura a acolher o Moot 2025 em Portugal e iniciar o trabalho 
conjunto, no seio da Federação Escutista de Portugal, de preparação do evento;

• Caso o projeto tenha sido selecionado: 
• Realização de reuniões mensais Com a Comissão Executiva da FEP;
• Apoiar a equipa organizadora com recursos humanos, motivando voluntários para a 

ação e outros necessários.

1CNE.3.8. Desenvolver o projeto de recolha de testemunhos da história viva do Escutismo 
em Portugal;

• Realização de entrevistas presenciais a escuteiros identificados pelas respetivas 
regionais

1CNE.3.9. Promover a descoberta da história e momentos marcantes da vida do CNE, bem 
como o seu acervo e preservar os registos e documentos.

• Promover e divulgar a história do CNE através de dinâmicas pedagógicas
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Um CNE -  ENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

1CNE.4.1. Melhorar o apoio, por parte dos Serviços Centrais, aos Agrupamentos; • Lançar o serviço de apoio aos Agrupamentos, após diálogo com as Regiões para a 
sua organização.

1CNE.4.2. Considerar os Chefes Regionais como Chefes Nacionais Adjuntos, mantendo a 
dinâmica do triénio anterior, com o intuito de:

• Manter contacto regular com todos os chefes regionais; 
- Ver 1CNE.4.3.

 ∂ Incentivar mais co-construção e co-responsabilização nos projetos do CNE;

 ∂ Criar um maior sentido de equipa;

 ∂ Proporcionar um maior nível de unidade nacional;

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

1CNE.4.3. Reunir regularmente (3 vezes por ano) os Chefes Regionais e os órgãos nacio-
nais com a Junta Central, para:

• Distribuir atempadamente a agenda das reuniões;
• Definir tempo razoável para discutir os temas em apreciação;
• Recorrer a reuniões adicionais à distância se se mostrar importante para não preen-

cher em demasia a agenda das reuniões presenciais.

 ∂ Discutir temas de interesse e preocupação da Junta Central e/ou das Re-
giões;

 ∂ Avaliar a ação nacional;

 ∂ Lançar pistas e desafios para o plano do ano seguinte.

1CNE.4.4. Promover um encontro anual de Chefes de Núcleo, para apoiar a aproximação 
do CNE nas estruturas intermédias, criando um maior sentido de envolvimento;

• Aproveitar uma reunião com os Chefes Regionais para promover um encontro de 
Chefes de Núcleo, a ser preparado por uma equipa de Chefes de Núcleo.

1CNE.4.5. Criar uma dotação orçamental para apoiar as deslocações destas reuniões; • Incluir orçamento para estas reuniões que inclua deslocação de cada Região.

1CNE.4.6. Manter uma equipa dedicada à análise dos Planos e Relatórios regionais, com 
o objetivo de:

• Analisar os planos e relatórios regionais, resumindo-os num documento a apresentar 
às Regiões Com recomendações de ação.

• Promover a partilha entre as Juntas regionais de boas práticas identificadas

 ∂ Identificar áreas de preocupação, desafios e constrangimentos;

 ∂ Identificar boas práticas e soluções inovadoras;

 ∂ Promover o diálogo com as Juntas Regionais, procurando compreender as 
questões acima;

 ∂ Estabelecer pontes com as secretarias nacionais e entre as Regiões que 
tenham os mesmos desafios e preocupações, promovendo a partilha e a 
procura de soluções que sirvam para os problemas identificados;
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Um CNE -  ENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

1CNE.4.7. Apostar no reforço da dinâmica dos Comités Nacionais, procurando: • Ver 1CNE.4.3.

 ∂ Conciliar melhor as agendas dos diversos comités, com o objetivo de ter 
vários comités em simultâneo, pelo menos 1 por ano (diminui custos de des-
locação e indisponibilidades regionais sucessivas);

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

1CNE.4.8. Criar uma dotação orçamental para apoiar as deslocações destas reuniões. • Ver 1CNE.4.5. para as reuniões conjuntas.
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Comunicação e Relações - COMUNICAÇÃO

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

C&RE.1.1. Desenvolver uma nova estratégia de comunicação:  

 ∂ Centralizar os conteúdos;

 ∂ Promover nos vários canais;

 ∂ Prioritizar a ação Local.

• Atualizar o documento orientador dos processos para a comunicação, de forma a 
apracionalizar a estrategia;

• Criar ferramentas para implementação dos processos.

C&RE.1.2. Melhorar as funcionalidades e acessibilidades do Site do CNE: • Concluir o processo de revisão do portal de CNE, melhorando a informação, intera-
ção e pesquisa;

 ∂ Acesso a recursos segmentados para jovens e adultos; • Concluir a segmentação dos acessos aos recursos no Portal do CNE.

 ∂ Base de conteúdos informativos assente no flor de lis online.   • Publicar notícias de todas as ações e projetos a desenvolver e desenvolvidos;

C&RE.1.3. Utilizar ou desenvolver novos canais: 

 ∂ Novos meios (publicações segmentadas para diferentes públicos-alvo - Diri-
gentes vs Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros);

• Garantir uma alimentação diária no máximo semanal das diversas redes sociais;   

 ∂ Formatos (redes sociais, apps, microsites e papel)  • Entrar em novas redes sociais de forma a chegar aos nossos públicos-alvo; 
• Criar e alimentar os microsites para dinâmicas e projetos;
• Iniciar o processo de construção de uma app para o Escutismo 

C&RE.1.4. Desenvolver um novo modelo de comunicação da Flor de lis, incluindo:

 ∂ Formato e meios (papel, site e apps); • Continuar o processo da app para revista; 

 ∂ Modelo de distribuição. • Distribuir a revista em formato digital;
• Substituir saco de plástico por papel da revista impressa. 

C&RE.1.5. Construção do kit promoção local (vídeos, flyers e outros meios de publicidade) 
para divulgar o CNE junto de públicos-alvo, de acordo com a estratégia de de-
senvolvimento e de comunicação;

• Distribuir os instrumentos de comunicação para abordar a comunidade local, divul-
gando o Escutismo. 

C&RE.1.6. Garantir uma estratégia de comunicação, coordenada e concertada com as Re-
giões de forma à divulgação das ações e estratégias dos vários níveis do CNE; 

• Realizar dois encontros com a presença de todas as Regiões;
• Criar uma plataforma de troca de informações e conteúdos entre os níveis. 

C&RE.1.7. Potenciar as relações com os meios de externos do CNE (imprensa, rádio, tele-
visão), utilizando um plano de comunicação assente na nossa ação pedagógica 
como resposta a preocupações, políticas e outros contextos atuais .

• Criar um Plano de comunicação externo com envolvimento da Região;
• Apresentar proposta de press release regular e espontâneo em que o Escutismo é 

resposta às preocupações, políticas e outros contextos atuais. 
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Comunicação e Relações - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

C&RE.2.1. Construir um manual para a representação e formar os nossos jovens como for-
ma de preparação para a participação em atividades e fóruns internacionais, 
seja o mais alinhada possível com as políticas da associação;

• Realizar um momento de preparação dos jovens/adultos para representarem a visão 
do CNE  e um momento avaliação da representação em atividades e fóruns interna-
cionais;

• Construir um manual de representação, através de documento colaborativo.

C&RE.2.2. Continuar a promover a participação, cada vez maior, de Escuteiros nas ativida-
des internacionais;

• Incentivar à participação em atividades internacionais e apoiar a preparação de AEIs;
• Atender ao histórico de participação em Moot 2025 e que essa participação seja de 

pelo menos 25% das Regiões representadas;
• Promover as oportunidades de cariz internacional em atividades Nacionais e Regio-

nais e nos meios de comunicação do CNE. 
• Desenvolver uma promoção eficaz do 25º Jamboree Mundial nos diferentes meios 

de comunicação do CNE.

C&RE.2.3. Promover a participação, em cada vez maior número, de escuteiros portugueses 
nos grupos de trabalho e em órgãos  da OMME;

• Garantir aos Escuteiros presentes nos grupos de trabalho internacionais do escu-
tismo apoio, político (suporte na sua seleção e nomeação), institucional (contatos e 
apoio no desenvolvimento das suas competências), financeiro (despesas de deslo-
cação) e logístico (serviços centrais, meios de reunião); 

• Dar a conhecer as oportunidades da OMME através dos meios de comunicação do 
CNE;

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

C&RE.2.4. Continuar a intensificar boas relações com a AEP no contexto da FEP, promo-
vendo a partilha de atividades nacionais e regionais e fomentando um cada vez 
maior sentido de corpo nas atividades internacionais;

• Reunir 2 vezes a Comissão Executiva da FEP;
• Fomentar um cada vez maior sentido de corpo nas atividades internacionais no con-

texto da Federação Escutista de Portugal (FEP);
• Preparar, em conjunto, a participação da delegação da FEP na Conferência Europeia, 

no Moot 2025 e ao Jamboree Mundial;
• Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no projeto de candidatura à organização 

do Moot 2025, articulando com a Secretaria Nacional de Projetos, o contacto com a 
AEP."
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Comunicação e Relações - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

C&RE.2.5. Promover a representação da Associação nos fóruns em que o  CNE tem assen-
to, no âmbito internacional, valorizando, sempre que possível, a presença de 
jovens;

• Representar o CNE nas reuniões internacionais da Região Europeia e do nível mun-
dial;

• Garantir a partilha e disseminação dos temas em discussão e do trabalho realizado 
nos diversos grupos de trabalho e órgãos internacionais do Escutismo;

• Realizar contactos com cada participante a fim de recolher os temas trabalhados nos 
grupos de trabalho a que pertencem;

• Privilegiar, sempre que possível, que as representações sejam realizadas pelos jovens 
ou garantindo a sua inclusão em delegações da Associação.

C&RE.2.6. Criar, aumentar e desenvolver a consciência de pertença a um movimento mun-
dial;

• Incluir dinâmicas de caráter internacional nas atividades regionais em 20% das Re-
giões;

• Assegurar que todas as atividades de cariz internacional têm um acompanhamento 
pedagógico; 

• Dinamizar o Dia do Fundador de forma a ser realizado por 100 grupos locais;                                                                                                                                         
• Apoiar as Regiões na construção e dinamização de atividades de promoção interna-

cional, realizadas a nível regional;
• Ter pelo menos cinco unidades a realizar oportunidades de cariz internacional com 

baixa adesão incidindo a Insígnia da Lusofonia.

C&RE.2.7. Iniciar o trabalho com vista a colocar as parcerias existentes em funcionamento; • Reunir, pelo menos duas vezes, com a direção nacional de São Tomé e Príncipe;
• Promover reunião da Lusofonia, em formato à distância;                                                                                              
• Dinamizar as áreas de ação presentes nos protocolos e parcerias nomeadamente:
• Formação de adultos e lideranças;
• Pedagogia e organização escutista;
• Apoio no desenvolvimento de material e promoção da associação;
•  Apoio ao desenvolvimento de oportunidades educativas;
• Apoio Institucional.
• Garantir a dinamização e execução dos protocolos realizados, dando o apoio às 

equipas coordenadoras.

C&RE.2.8. Criar  estratégias de promoção internacional dos centros escutistas. • Promover a oferta dos CCE´s  existentes, internacionalmente.
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Comunicação e Relações - REPRESENTAÇÃO  NACIONAL

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

C&RE.3.1. Desenvolver e implementar uma estratégia nacional para as relações externas 
do CNE;

• Discutir o documento com as Regiões;
• Apresentar a estratégia em Conselho Nacional.

C&RE.3.2. Criar equipas de trabalho de suporte às dinâmicas das relações externas, no-
meadamente na construção de tomadas de posição e na criação de equipa de 
jovens porta-vozes do CNE;

• Ver EJ.1.3.

C&RE.3.3. Promover a partilha de experiências e a discussão dos temas em debate nos 
fóruns de jovens, alargando o contexto a um conjunto cada vez mais alargado 
de jovens, desde as Regiões, aos Núcleos e Agrupamentos;

• Manter uma rede regional de jovens porta-vozes ativa e ligada com um encontro 
para partilha de boas práticas.

C&RE.3.4. Apostar na participação dos nossos Escuteiros nos órgãos e grupos de trabalho 
locais, regionais e nacionais de jovens, contribuindo para o desenvolvimento 
das políticas de juventude; 

• Mapear, em conjunto com as Regiões, os organismos em que o CNE está representa-
do por jovens porta-vozes e ampliar o seu número.

C&RE.3.5. Articular toda a ação da Junta Central de modo a potenciar o impacto das ações 
a realizar com resultados para a estratégia de desenvolvimento;

• Incluir explicitamente o Desenvolvimento como objetivo estratégico para o desen-
volvimento (crescimento-qualidade) de todas as atividades e projetos promovidos 
pelo nível nacional.

C&RE.3.6. Consolidar a nossa participação e contacto regular com organismos, secretarias 
de estado e outros órgãos nacionais, regionais e locais, no desenvolvimento de 
ações relacionadas com educação, juventude e ambiente.

• Reunir Com as Secretarias de Estado para discutir prioridades do CNE e do Governo 
nas áreas de educação, juventude e ambiente.
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Comunicação e Relações - ECLESIAL

Comunicação e Relações - PARCERIAS

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

C&RE.4.1. Alimentar constantemente a relação com a Conferência Episcopal Portuguesa, 
sobretudo através da Comissão Episcopal do Laicado e da Família;

• Reunir anualmente com Assistentes Regionais com a presença da Comissão Episco-
pal;

• Manter um contacto regular com o bispo que acompanha o CNE.

C&RE.4.2. Tomar parte ativamente nas iniciativas do Departamento Nacional da Pastoral 
Juvenil e seus órgãos de reflexão e partilha;

• Estar presente nas reuniões do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil;
• Promover a participação nas iniciativas nacionais da Pastoral Juvenil.

C&RE.4.3. Continuar e aprofundar a presença do CNE na CNAL, de modo a estabelecer 
com todos os movimentos e associações laicais presentes em Portugal uma re-
lação de conhecimento recíproco, partilha de iniciativas e ações comuns;

• Continuar a colaborar com a CNAL do desenvolvimento do apostolado dos leigos, 
com o contexto que nos é próprio e em abertura e partilha com o das outras organi-
zações-membro

C&RE.4.4. Participar mais ativamente na Rede Casa Comum, uma iniciativa de organizações 
católicas que visa a implementação, estudo e divulgação da encíclica Laudato 
si’, promovendo a partilha de ideias e atividades 

• Integrar a Rede Casa Comum, promovendo a Ecologia Integral preconizada pelo 
Papa Francisco.

Ações para 2021/2022 Indicadores de desempenho

C&RE.5.1. Desenvolver parcerias com entidades externas, que nos permitam uma maior 
articulação em diversas áreas temáticas;

• Aumentar as parcerias existentes;
• Divulgar as parcerias internamente;
• Planear um encontro de parceiros.

C&RE.5.2. Diversificar e ampliar Oportunidades Educativas para os nossos Escuteiros, com 
a incorporação do know how das entidades externas;

• Atualizar o Baú de Oportunidades; 
- Ferramenta da Vivência em Comunidade para a III Secção.

C&RE.5.3. Alavancar e potenciar o alcance das nossas iniciativas, com parcerias que per-
mitam trazer mais meios e condições para a realização das nossas atividades;

• Reavaliar as parcerias existentes e potencializar inciativas conjuntas.

C&RE.5.4. Contribuir para uma sociedade mais ativa e mais interventiva, em que o CNE, 
esteja envolvido e comprometido com os grande desígnios nacionais, em parti-
cular nas áreas da juventude e ambiente.

• Ver C&RE.5.3. e C&RE.3.6.
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5. Calendário anual 
2021/2022

Data Local O quê Para quem

outubro

 1 a 3 Idanha-a-Nova  Encontro de Equipas 
Nacionais

Membros das 
Equipas Nacionais

4 Nacional Dia de S. Francisco 
de Assis I Secção

8 a 10 A definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

12 a 13 Fátima “Operação Fátima” - 
DNPC

III e IV Secção e Diri-
gentes

16 a 17 Bragança JOTA JOTI Todos

16 a 17 a definir Curso Nacional de 
Proteção Civil

IV Secção e Dirigen-
tes

22 a 24 A definir Mercado Internacio-
nal Todos

31 A definir Encontro SNAS Departamentos 
SNAS

a definir KISC Portuguese Work 
Party

IV Secção  e Dirigen-
tes

novembro

3 Zoom CHA das 21 SRP´s

5 a 7 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

6 e 7 Famões - 
Lisboa FESCUT IV Secção

6 Lisboa Observa e Encontro 
de embaixadores

Observadores e 
Embaixadores de 

Cenáculo

a definir Fatima CCF Dirigentes

11 a 14 Lisboa Conferência Mundial 
da CICE Junta Central

14 e 15 a definir Jornadas Radioescu-
tismo

IV Secção e Dirigen-
tes

16 Zoom Webinar ODS Pes-
soas

CNE e Sociedade 
Civil

20 Setúbal Praça Central CNAL
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Data Local O quê Para quem

novembro (cont.)

20 Zoom Conselho Consultivo 
Marítimo

Chefes de Agrupa-
mento

27 e 28 Fátima 4X4
Dirigentes, Candida-
tos a Dirigentes e IV 

Secção

a definir A definir
1º Encontro do 20º 
Ciclo do Cenáculo 

Nacional
IV Secção

a definir a definir
Encontro Nacional 

de Diretores de Cen-
tros Escutistas

IV Secção e Dirigen-
tes

dezembro

11 e 12 a definir Curso Nacional de 
Proteção Civil

IV Secção e Dirigen-
tes

11 e 12 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

12 Setúbal
Partilha Nacional 

Luz da Paz de Belém 
2021

Todos

janeiro

5 Zoom CHA das 21 SRP´s

8 a 9 a definir Encontro de Delega-
dos Proteção Civil Delegados PC

15 e 16 Fátima 4X4
Dirigentes, Candida-
tos a Dirigentes e IV 

Secção

16 Nacional Eliminatória Regional 
do Tecoree

III Secção
Dirigentes

18 Zoom Webinar ODS Pros-
peridade

CNE e Sociedade 
Civil

21 a 23 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

25 Nacional Dia da conversão de 
S. Paulo IV Secção

Data Local O quê Para quem

fevereiro

18 a 20 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

22 Nacional Dia do Fundador Todos

Definir pelos 
participantes Nacional 48h Voluntariado Todos

a definir Fátima
Encontro Nacional 
de Assistentes Re-

gionais
Assistentes Regionais

a definir a definir Field Day online Todos 

março

1 A definir/Webinar

Seminário MAP – O 
que é, como es-

tamos, para onde 
vamos..

Dirigentes

5 e 6 Ao nível local

Jogo comemorativo 
do Dia Internacional 

da Proteção Civil - 
Clube de Proteção 

Civil

A todos

5 e 6 a definir
Conselho Nacional 
de Representantes 

(CNR)
Membros do CNR

12 Zoom Conselho Consultivo 
Marítimo

Chefes de Agrupa-
mento

15 Zoom Webinar ODS Pla-
neta

CNE e Sociedade 
Civil

18, 19, 20 DRSC - Drave

Spring Drave Rover 
Work Days – Ativida-
de para pequenas 

reparações

IV Secção
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Data Local O quê Para quem

março (cont.)

26 e 27 Fátima

Comité Nacional 
Pedagógico, Adultos, 

II, etc 
Conselho Consultivo 

Nacional

SRP´s, SRA, II, etc
CR, Pres. órgãos na-
cionais e ex-Chefes 

Nacionais

11 a 13 CNAE Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

28 A definir Hora do Planeta - 
WWF Todos

abril

6 a 10 CNAE Tecoree - Torneio 
Nacional

III Secção
Dirigentes

a definir a definir Travessia A definir

2 a 3 a definir Field-Day Todos

a definir a definir Cimeira Ibérica Junta Central

a definir a definir Grupo de Lisboa Junta Central

a definir A definir
2º Encontro do 20º 
Ciclo do Cenáculo 

Nacional
IV Secção

22 a 24 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

30 a 1 BNIV - Drave Ephata IV Secção

a definir a definir AGORA IV Secção

maio

4 Zoom CHA das 21 SRP´s

8 a 9 Fátima ENFORMA Formadores e Direto-
res Formação

 10 Zoom Webinar ODS Paz CNE e Sociedade 
Civil

11 a 13 Fátima Operação Serviço 
Santuário - DNPC

IV Secção e Dirigen-
tes

14 e 15 A definir Encontro Nacional 
de Guias CNE

Data Local O quê Para quem

maio (cont.)

A definir A definir
Fórum Radioescu-
tismo (Online) ou 

SUMMIT

IV Secção e 
Dirigentes

a definir a definir Encontro Nacional de 
Ambiente Todos

a definir a definir IC Network Junta Central

20 a 22 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

A definir A definir DNR – Meeting che-
fes regionais Chefes Regionais

27 a 29 A definir Aniversário do CNE Todos

junho

10 Fátima “Operação Fátima” - 
DNPC

III e IV Secção e 
Dirigentes

17, 18, 19 DRSV – Drave Nova Atividade a ser 
lançada IV - Secção

17 e 18 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

24 a 26 a definir Conselho Consultivo 
Nacional

CR, Pres. órgãos 
nacionais e ex-Chefes 

Nacionais

28 Zoom Webinar ODS Par-
cerias

CNE e Sociedade 
Civil

29 Nacional Dia de S. Pedro III Secção

julho

2 a 3 a definir
Conselho Nacional 
de Representantes 

(CNR)
Membros do CNR

6 Zoom CHA das 21 SRP´s

15 a 17 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

21 a 27 Holanda 17ª Conferência Eu-
ropeia do Escutismo Junta Central

25 Nacional Dia de S. Tiago II Secção
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Data Local O quê Para quem

julho (cont.)

22 a 1.ago Irlanda 16º World Scout 
Moot

IV Secção e Dirigen-
tes

agosto

1 a 7 Idanha-a-Nova 24º Acanac: Constru-
tores do amanhã Todo o CNE

8 a 15 BNIV - Drave Sol a Sol IV Secção

a definir a definir Explorer Belt IV Secção

setembro

16 a 18 a definir Reunião de Junta 
Central

Junta Central e 2 
conselheiros jovens

17 e 18 Congresso Escutismo 
e os ODS

Evento 17 ODS (dia 
17)

Sociedade Civil e 
CNE

26 a 26 BNIV - Drave Dravim IV Secção

24 e 25 Fátima

Conselho Consultivo 
Nacional

Comité Nacional 
Pedagógico, Adultos, 

II, etc

CR, Pres. órgãos na-
cionais e ex-Chefes 

Nacionais
SRP´s e Secções, SRA, 

II, etc
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6. Orçamento Orçamento da Junta Central 
Ano 2021/2022 Despesa Receita Saldo

Chefia Nacional 51 000,00 0,00 -51 000,00

Chefe Nacional Adjunto 177 300,00 191 500,00 14 200,00

Assistência Nacional 69 450,00 55 350,00 -14 100,00

Secretaria Internacional 670 000,00 615 500,00 -54 500,00

Secretaria Nacional 
Pedagógica 91 250,00 51 400,00 -39 850,00

Secretaria Nacional Adultos 39 500,00 6 510,00 -32 990,00

Secretaria Nacional para o 
Ambiente e Sustentabilidade 166 800,00 67 480,00 -99 320,00

Secretaria Nacional Para os 
Projetos 49 050,00 35 600,00 -13 450,00

Secretaria Nacional para a 
Gestão 281 357,42 160 000,00 -121 357,42

Associados 519 700,00 873 400,00 353 700,00

Órgãos Nacionais 25 249,28 0,00 -25 249,28

Gerais 495 893,86 287 112,00 -208 781,86

DMF 1 152 137,88 1 481 300,00 329 162,12

Acanac 22 2 151 740,00 2 151 740,00 0,00

Total 5 940 428,44 5 976 892,00 36 463,56

ser-agir-saber
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              Chefia Nacional Despesa Receita Saldo

Atividades
Atividades Regionais/Núcleo 1 000,00 0,00 -1 000,00
Atividades Nacionais 1 500,00 0,00 -1 500,00
Representação Interna 5 000,00 0,00 -5 000,00
Sub-total 7 500,00 0,00 -7 500,00
Relações Externas
Participação em reuniões, eventos e repre-
sentações oficiais do CNE 2 000,00 0,00 -2 000,00

Formação para representantes do CNE 1 000,00 0,00 -1 000,00
Materiais e publicações 500,00 0,00 -500,00
Reuniões de equipa 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 4 500,00 0,00 -4 500,00
Desenvolvimento
Estratégia desenvolvimento 1 000,00 0,00 -1 000,00
Jovens Porta-vozes 1 500,00 0,00 -1 500,00
Relações Externas 1 000,00 0,00 -1 000,00
Inclusão e Diversidade 1 000,00 0,00 -1 000,00
Planeamento 1 000,00 0,00 -1 000,00
Materiais e publicações 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões de equipa 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 7 500,00 0,00 -7 500,00
Reuniões
Conselho Consultivo Nacional 10 500,00 0,00 -10 500,00
Reuniões de Junta Central 6 500,00 0,00 -6 500,00
Outras Reuniões 6 500,00 0,00 -6 500,00
Sub-total 23 500,00 0,00 -23 500,00
Escutismo Movimento Seguro
Reuniões 1 000,00 0,00 -1 000,00
Estrutura de suporte 3 000,00 0,00 -3 000,00
Sub-total 4 000,00 0,00 -4 000,00
Projeto 2 Torres
Reuniões 1 500,00 0,00 -1 500,00
Périplo Regional 2 500,00 0,00 -2 500,00
Sub-total 4 000,00 0,00 -4 000,00
Total do Chefe Nacional 51 000,00 0,00 -51 000,00

            Chefe Nacional Adjunto Despesa Receita Saldo

Representação
Representação Interna (eventos locais, regio-
nais e nacionais) 2 000,00 0,00 -2 000,00

Eventos internacionais 1 500,00 0,00 -1 500,00
Sub-total 3 500,00 0,00 -3 500,00
Comunicação e Imagem
Equipa Nacional de Comunicação 1 000,00 0,00 -1 000,00
Equipa Nacional Comunicação Interna 500,00 0,00 -500,00
Equipa Nacional Comunicação Externa 4 000,00 0,00 -4 000,00
Equipa Nacional para o Online 5 000,00 0,00 -5 000,00
Equipa Nacional de Design e Publicações 500,00 0,00 -500,00
Equipa Nacional Escutismo TV 1 500,00 0,00 -1 500,00
Equipa Nacional Redes Sociais 1 000,00 0,00 -1 000,00
Equipa Nacional Apps 500,00 0,00 -500,00
Sub-total 14 000,00 0,00 -14 000,00
Flor-de-Lis
Assinaturas 0,00 164 000,00 164 000,00
Tipografia e desenhos 66 000,00 0,00 -66 000,00
Plataforma Flor de Lis digital 24 800,00 0,00 -24 800,00
Quotas da AIND e AIIC - Imprensa 1 000,00 0,00 -1 000,00
Deslocações, estadas, comunicação e outros 3 000,00 0,00 -3 000,00
Material de reportagem 1 000,00 0,00 -1 000,00
Material de escritório e outros 500,00 0,00 -500,00
Portes de correio 36 000,00 0,00 -36 000,00
Despesas extra de envio 1 000,00 0,00 -1 000,00
Outros custos 500,00 0,00 -500,00
Sub-total 133 800,00 164 000,00 30 200,00
Publicações
Publicações 25 000,00 27 500,00 2 500,00
Sub-total 25 000,00 27 500,00 2 500,00
Equipa Nacional Jovens Conselheiros
Reuniões 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 1 000,00 0,00 -1 000,00
Total do Chefe Nacional Adjunto 177 300,00 191 500,00 14 200,00
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               Assistência Nacional Despesa Receita Saldo

Atividades
Equipa Nacional Assistência 1 000,00 0,00 -1 000,00
Assistência Nacional - Santuário de Fátima 1 500,00 0,00 -1 500,00
Atividades Assistência Nacional 3 500,00 0,00 -3 500,00
Atividades Internacionais 1 500,00 0,00 -1 500,00
Assistência Moot 600,00 0,00 -600,00
Entre Linhas 55 350,00 55 350,00 0,00
Sub-total 63 450,00 55 350,00 -8 100,00
Reuniões
Reuniões 6 000,00 0,00 -6 000,00
Sub-total 6 000,00 0,00 -6 000,00
Total da Assistência Nacional 69 450,00 55 350,00 -14 100,00

              Secretaria Internacional Despesa Receita Saldo

Representação Institucional
Apoio ao membro Comité CICE-EM ( Rui 
Teixeira)

4 000,00 2 000,00 -2 000,00

Apoio ao membro Comité Europeu (Joaquim 
Freitas)

5 000,00 0,00 -5 000,00

CEL- Comunidade Escutismo Lusófono 1 000,00 0,00 -1 000,00
Cimeira Ibérica (MSC) 1 200,00 0,00 -1 200,00
Conferência Mundial + Fórum Mundial Jovens 11 000,00 0,00 -11 000,00
GdL- Grupo de Lisboa 1 500,00 0,00 -1 500,00
Parcerias(Partnershipevent/outras) 1 000,00 0,00 -1 000,00
Protocolos (AESTP+ MSC) 1 200,00 0,00 -1 200,00
Reuniões (IC Network/summit/outras...) 2 000,00 0,00 -2 000,00
Representação institucional 3 000,00 0,00 -3 000,00
Sub-total 30 900,00 2 000,00 -28 900,00
Dinâmicas
Jamboree Mundial (preparação) 2 000,00 0,00 -2 000,00
Explorer Belt 8 200,00 7 700,00 -500,00
Insígnia Scout Yacob 500,00 350,00 -150,00
Insígnia Lusofonia 500,00 150,00 -350,00
Insignia Scouts- Criando um Mundo Melhor 500,00 400,00 -100,00
Interlocutores Internacionais 500,00 0,00 -500,00
Moot 2022 (inscrições) 150 000,00 150 000,00 0,00
Moot 2022 (preparação) 1 500,00 0,00 -1 500,00
World Scout Jamboree Korea 2023 450 000,00 450 000,00 0,00
Outras atividades 3 000,00 0,00 -3 000,00
PWP - Portuguese Work Party 3 900,00 3 900,00 0,00
Representação institucional atividades 2 000,00 0,00 -2 000,00
Travessia 1 000,00 1 000,00 0,00
Sub-total 623 600,00 613 500,00 -10 100,00
Outros
Comunicação (publicidade e promoção) 1 000,00 0,00 -1 000,00
Dinâmicas gerais Secretaria Internacional 2 500,00 0,00 -2 500,00
Fundo Francisco Sousa Dias 9 000,00 0,00 -9 000,00
Representação institucional 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões de Equipa 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões Institucionais 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 15 500,00 0,00 -15 500,00
Total da Secretaria Internacional 670 000,00 615 500,00 -54 500,00
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           Secretaria Nacional Pedagógica Despesa Receita Saldo

Atividades
Encontro Nacional de Guias 6 500,00 5 250,00 -1 250,00
Acompanhamento do Cenáculo Nacional 10 500,00 4 650,00 -5 850,00
Agora 2022 2 000,00 0,00 -2 000,00
Apoio à implementação do Programa Edu-
cativo 2 500,00 0,00 -2 500,00

Tecoree 40 250,00 40 250,00 0,00
Outras iniciativas do Programa Educativo 2 500,00 500,00 -2 000,00
Dinâmica Nacional da III Secção 500,00 -500,00
Whakawhiti - Ferramenta para a II Secção 1 000,00 750,00 -250,00
Projeto Caminheirismo 2.0 1 000,00 0,00 -1 000,00
Vida em Campo 500,00 0,00 -500,00
Sub-total 67 250,00 51 400,00 -15 850,00
Pedagogia da Fé
Reuniões da Pedagogia da Fé 500,00 0,00 -500,00
Jornada Mundial da Juventude 2023 (prepa-
ração) 1 500,00 0,00 -1 500,00

Sub-total 2 000,00 0,00 -2 000,00
Geral
Participação em eventos de formação 2 000,00 0,00 -2 000,00
Participação na WOSM e WAGGGS Academy 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 3 000,00 0,00 -3 000,00
Recursos e Ferramentas Pedagógicas
Aquisições de Material Pedagógico 500,00 0,00 -500,00
Desenvolvimento de Ferramentas Pedagógi-
cas e Publicações 2 000,00 0,00 -2 000,00

Design e maquetização de livros 1 500,00 0,00 -1 500,00
Sub-total 4 000,00 0,00 -4 000,00
Reuniões Despesa Receita Saldo
Comités 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões SNP coordenação 1 500,00 0,00 -1 500,00
Reuniões SNP - Equipas das Secções 3 000,00 0,00 -3 000,00
Outras Reuniões 500,00 0,00 -500,00
Sub-total 6 000,00 0,00 -6 000,00
Fundo Manuel Faria
Fundo Manuel Faria 9 000,00 0,00 -9 000,00
Sub-total 9 000,00 0,00 -9 000,00
Total Secretaria Nacional Pedagógica 91 250,00 51 400,00 -39 850,00

               Secretaria Nacional dos Adultos Despesa Receita Saldo

Atividades
Apoio às Regiões na Implementação do Siste-
ma de Formação 1 500,00 0,00 -1 500,00

Apoio/iniciativas/formação no Estrangeiro 750,00 0,00 -750,00
Comité Nacional dos Adultos 1 000,00 200,00 -800,00
Cursos de Formação Marítima 1 500,00 1 280,00 -220,00
Cursos de formação para Formadores 1 500,00 1 280,00 -220,00
Desenvolvimento do Ciclo de vida dos 
Adultos no Escutismo 2 500,00 0,00 -2 500,00

Escutismo Movimento Seguro 4 000,00 2 000,00 -2 000,00
Enforma/EDF 1 250,00 500,00 -750,00
Outras iniciativas dos Adultos 500,00 0,00 -500,00
Percurso Inicial de Formação nos Agrupamen-
tos Extra-Territoriais 1 000,00 0,00 -1 000,00

Management of Volunteers in Scouting (Mo-
ViS) 1 250,00 0,00 -1 250,00

Sub-total 16 750,00 5 260,00 -11 490,00
Geral
4 x 4: Fé Todo-o-Terreno 1 750,00 1 250,00 -500,00
Animathon 0,00 0,00 0,00
Participação em Congressos 0,00 0,00 0,00
Outras Iniciativas com Adultos 750,00 0,00 -750,00
Périplo regional 750,00 0,00 -750,00
Sub-total 3 250,00 1 250,00 -2 000,00
Recursos e Ferramentas de Formação
Aquisições de Material 1 000,00 0,00 -1 000,00
Suporte à Plataforma informática de Gestão 
da Formação 6 000,00 0,00 -6 000,00

Desenvolvimento de Módulos de Formação 
para a formação à distância 8 000,00 0,00 -8 000,00

Desenvolvimento de Ferramentas de Forma-
ção e Publicações 2 000,00 0,00 -2 000,00

Sub-total 17 000,00 0,00 -17 000,00
Reuniões
Reuniões Adultos (coordenação da Secretaria) 750,00 0,00 -750,00
Reuniões Equipas 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões externas 500,00 0,00 -500,00
Reuniões institucionais 250,00 0,00 -250,00
Sub-total 2 500,00 0,00 -2 500,00
Total Secretaria Nacional dos Adultos 39 500,00 6 510,00 -32 990,00
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Secretaria Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

Atividades
Encontro anual da Secretaria 900,00 0,00 -900,00
Participação em Seminário Internacional 1 200,00 0,00 -1 200,00
Sub-total 2 100,00 0,00 -2 100,00
Iniciativas ODS
Implementação da app ODS 2 500,00 1 000,00 -1 500,00
Apoio às Regiões/Núcleos/Cenáculos 1 000,00 0,00 -1 000,00
Participação em conferências internacionais 
ODS 1 500,00 0,00 -1 500,00

Aquisição de materiais para jogos e 
formações 750,00 0,00 -750,00

Seminário/Congresso Escutismo e ODS 4 500,00 2 500,00 -2 000,00
Sub-total 10 250,00 3 500,00 -6 750,00
Iniciativas do DNR
Field Day 500,00 750,00 250,00
Jota/Joti 1 300,00 2 000,00 700,00
Insígnias Jota/Joti 1 000,00 2 500,00 1 500,00
Jornadas de Radioescutismo 700,00 200,00 -500,00
Acompanhamento Iniciativas Regionais/Nú-
cleo 500,00 0,00 -500,00

Aquisição e manutenção de equipamentos 700,00 0,00 -700,00
Sub-total 4 700,00 5 450,00 750,00
Iniciativas do DNPCS
Semana Nacional da PCS 500,00 0,00 -500,00
Operações Fátima 500,00 0,00 -500,00
Clube Proteção Civil 300,00 0,00 -300,00
Curso monográfico 300,00 0,00 -300,00
Visita a Campos e Centros Escutistas 250,00 0,00 -250,00
Apoio às Regiões 200,00 0,00 -200,00
Criação de meios de divulgação e 
sensibilização 500,00 0,00 -500,00

Encontro Nacional de Delegados ou 
"Seminário: a Proteção Civil no CNE" 1 250,00 1 000,00 -250,00

Aquisição e manutenção de equipamentos 100,00 0,00 -100,00
Implementação do Projeto ESRI 800,00 0,00 -800,00
Comunicações 100,00 0,00 -100,00
Sub-total 4 800,00 1 000,00 -3 800,00

Secretaria Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

Iniciativas DNA
Exposição Escutismo e Ambiente 400,00 0,00 -400,00
Promoção dos Projetos DNA 1 250,00 0,00 -1 250,00
Promoção Insígnias da área DNA 1 500,00 2 250,00 750,00
Desenvolvimentp de programa de educação 
Ambiental CCE 850,00 0,00 -850,00

Iniciativas Regionais/Núcleos de Ambiente 1 000,00 0,00 -1 000,00
Atividade Nacional de Ambiente 1 500,00 500,00 -1 000,00
Aquisição e manutenção de equipamento 250,00 0,00 -250,00
Sub-total 6 750,00 2 750,00 -4 000,00
Iniciativas do DNCE
Acompanhamentos aos CCEs e CCEs de 
Excelência 750,00 0,00 -750,00

Reuniões com Directores CCEs 750,00 0,00 -750,00
Formação de Staff 0,00 0,00 0,00
Aquisição Placas CCE Excelência 450,00 0,00 -450,00
Projeto Passaporte CCEs 1 250,00 750,00 -500,00
Participação na Conferencia Europeia de 
CCEs 1 250,00 0,00 -1 250,00

Promoção dos CCE 750,00 0,00 -750,00
Promoção dos Projetos DNCE 250,00 0,00 -250,00
Levantamento e caracterização dos CCEs 200,00 0,00 -200,00
Fundo Gilwell Park 3 000,00 0,00 -3 000,00
Sub-total 8 650,00 750,00 -7 900,00
Iniciativas do CDE
Apoios de Entidades Externas/Donativos 0,00 2 500,00 2 500,00
Despesas operacionais 1 500,00 0,00 -1 500,00
Software de Gestão Arquivo/Museu/Bibliote-
ca 3 500,00 0,00 -3 500,00

Compras de espólio e materiais 1 000,00 0,00 -1 000,00
Digitalização de fontes documentais 6 500,00 0,00 -6 500,00
Requalificação do espaço 500,00 0,00 -500,00
Exposição 1 500,00 0,00 -1 500,00
Formação 300,00 0,00 -300,00
Deslocações/Reuniões/Encontros 750,00 0,00 -750,00
Filatelia 200,00 0,00 -200,00
Recolha da história oral do CNE 4 000,00 0,00 -4 000,00
Estágios 1 500,00 0,00 -1 500,00
Sub-total 21 250,00 2 500,00 -18 750,00
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Secretaria Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

Reuniões
Reuniões do Secretário Nacional e Adjunto 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões dos membros do DNR 200,00 0,00 -200,00
Reuniões dos Membros do DNPCS 200,00 0,00 -200,00
Reuniões dos membros do DNA 200,00 0,00 -200,00
Reuniões dos membro do DNCE 200,00 0,00 -200,00
Reuniões dos membros do CDE 150,00 0,00 -150,00
Reuniões dos membros DODS 150,00 0,00 -150,00
Sub-total 2 100,00 0,00 -2 100,00
CNAE - Operacionais
CNAE - Despesas Operacionais/Funciona-
mento 21 050,00 0,00 -21 050,00

CNAE - Despesas de investimento 30 000,00 0,00 -30 000,00
CNAE - Apoios e Receitas - Antena TMN 0,00 1 980,00 1 980,00
CNAE - Apoios e Receitas - EDP Produção 
Energia 0,00 2 500,00 2 500,00

CNAE - Apoios e Receitas - Estadias 0,00 2 500,00 2 500,00
Sub-total 51 050,00 6 980,00 -44 070,00
CNEF - Operacionais
CNEF - Despesas Operacionais/Funciona-
mento 13 500,00 0,00 -13 500,00

CNEF - Despesas de investimento 1 250,00 0,00 -1 250,00
CNEF - Apoios e Receitas - Estadias 0,00 12 000,00 12 000,00
CNEF - Venda de insígnias 0,00 100,00 100,00
Sub-total 14 750,00 12 100,00 -2 650,00

Secretaria Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

DRAVE - Operacionais
DRAVE - Ephata 600,00 650,00 50,00
DRAVE - Sol-a-Sol 2 500,00 2 600,00 100,00
DRAVE - Dravim 1 750,00 2 500,00 750,00
DRAVE - Talitha Kum 1 750,00 1 750,00 0,00
DRAVE - Scouts-go-Solar 750,00 400,00 -350,00
DRAVE - European Conference Centres 1 250,00 0,00 -1 250,00
DRAVE - Programas (Pedagógico, Trialto e 
SCENES) 1 000,00 250,00 -750,00

DRAVE - Despesas Operacionais 11 200,00 7 500,00 -3 700,00
DRAVE - Despesas de investimento 7 500,00 0,00 -7 500,00
DRAVE - Merchandising 300,00 4 000,00 3 700,00
DRAVE - Insígnias 300,00 750,00 450,00
DRAVE - Colaborador 0,00 0,00 0,00
DRAVE - EGBNIV 4 000,00 500,00 -3 500,00
Sub-total 32 900,00 20 900,00 -12 000,00
Casa do Escuteiro I - Operacionais
CEI - Despesas Operacionais/Funcionamento 500,00 0,00 -500,00
Sub-total 500,00 0,00 -500,00
Casa do Escuteiro II - Operacionais
CEII - Despesas Operacionais/Funcionamento 5 000,00 0,00 -5 000,00
CEII - Despesas de investimento 2 000,00 0,00 -2 000,00
CEII - Apoios e Receitas - Estadias 0,00 11 500,00 11 500,00
CEII - Venda de insígnias e outros artigos 0,00 50,00 50,00
Sub-total 7 000,00 11 550,00 4 550,00
Total Secretaria Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade 166 800,00 67 480,00 -99 320,00
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           Secretaria Nacional para a Gestão Despesa Receita Saldo

Atividades
Integração de contas do CNE 4 000,00 0,00 -4 000,00
Outras atividades 2 000,00 0,00 -2 000,00
Sub-total 6 000,00 0,00 -6 000,00
Reuniões
Reuniões 2 500,00 0,00 -2 500,00
Sub-total 2 500,00 0,00 -2 500,00
Fundo Canto de Patrulha
Fundo Canto de Patrulha 6 000,00 0,00 -6 000,00
Sub-total 6 000,00 0,00 -6 000,00
Calendário
Calendário 70 000,00 160 000,00 90 000,00
Sub-total 70 000,00 160 000,00 90 000,00
Investimentos 2021/2022
Sede Nacional 5 000,00 0,00 -5 000,00
Sub-total 5 000,00 0,00 -5 000,00
Suporte e Manutenção Informática 
aplicações
SIIE (Suporte e novos desenvolvimentos) 20 800,00 0,00 -20 800,00
SIIC (Suporte fecho da fase 1) 75 000,00 0,00 -75 000,00
Apoio às Regiões, Núcleos, DMF 
Contabilidade/Faturação/Logística 20 000,00 0,00 -20 000,00

Prestação de Serviços de aplicações, 
alojamento, E-mail,servidores, suporte e 
manutenção

76 057,42 0,00 -76 057,42

Sub-total 191 857,42 0,00 -191 857,42
Total Secretaria Nacional para a Gestão 281 357,42 160 000,00 -121 357,42

            Secretaria Nacional para os Projetos Despesa Receita Saldo
Comemorações do Centenário do CNE
Estudo do Voluntariado 1 200,00 200,00 -1 000,00

Insígnias Centenário 5 000,00 16 000,00 11 000,00

Complemento Insígnias Centenário 2 500,00 9 600,00 7 100,00

Tradução e publicação Obras fundamentais BP 1 500,00 0,00 -1 500,00

Edição Medalha Comemorativa 2 000,00 1 500,00 -500,00

Kit Centenário para Agrupamentos 2 000,00 0,00 -2 000,00

Foto-Anuário dos Agrupamentos 1 000,00 0,00 -1 000,00

Vídeos temáticos 1 500,00 0,00 -1 500,00

Sub-total 16 700,00 27 300,00 10 600,00

Projetos

Celebração do 98º aniversário do CNE 7 000,00 2 000,00 -5 000,00

Mercado Internacional 8 500,00 5 250,00 -3 250,00

Luz Paz de Belém 5 500,00 1 000,00 -4 500,00

48 Horas de Voluntariado 1 000,00 0,00 -1 000,00

Projeto "Scouts of the World" 1 000,00 50,00 -950,00

FESCUT 350,00 0,00 -350,00

Moot 2025 5 000,00 0,00 -5 000,00

Outras Iniciativas 1 000,00 0,00 -1 000,00

Sub-total 29 350,00 8 300,00 -21 050,00

Reuniões

Reuniões Equipa 1 000,00 0,00 -1 000,00

Reuniões Institucionais 1 000,00 0,00 -1 000,00

Representação Institucional 1 000,00 0,00 -1 000,00

Sub-total 3 000,00 0,00 -3 000,00

Total Secretaria Nacional para os Projetos 49 050,00 35 600,00 -13 450,00
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         Associados Despesa Receita Saldo

Quotizações/Censos e Seguro
Quota Nacional (67.000 associados) 0,00 402 000,00 402 000,00
Derrama (15% da quota nacional) 60 300,00 0,00 -60 300,00
Quota Internacional 80 400,00 80 400,00 0,00
Seguro Escutista - Não Dirigentes (53.000) 159 000,00 159 000,00 0,00
Seguro Escutista - Dirigentes (14.000) 210 000,00 210 000,00 0,00
Outras quotas 2 000,00 0,00 -2 000,00
Sub-total 511 700,00 851 400,00 339 700,00
Cartões de Filiação
Cartões de Filiação 8 000,00 22 000,00 14 000,00
Sub-total 8 000,00 22 000,00 14 000,00
Total Associados 519 700,00 873 400,00 353 700,00

          Órgãos Nacionais Despesa Receita Saldo

Conselho Nacional de Representantes
Conselho Nacional de Representantes 7 500,00 0,00 -7 500,00
Sub-total 7 500,00 0,00 -7 500,00
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional 2 500,00 0,00 -2 500,00
Sub-total 2 500,00 0,00 -2 500,00
Comissão Eleitoral
Comissão Eleitoral 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 1 000,00 0,00 -1 000,00
Assistente Nacional
Contributo para Conferência Episcopal 14 249,28 0,00 -14 249,28
Sub-total 14 249,28 0,00 -14 249,28
Total Órgãos Nacionais 25 249,28 0,00 -25 249,28

             Gerais Despesa Receita Saldo
Serviços Centrais - Funcionamento
Eletricidade 5 000,00 0,00 -5 000,00
Água 2 000,00 0,00 -2 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste 
rápido 1 000,00 0,00 -1 000,00

Conservação e reparação - viaturas e equi-
pamentos 3 000,00 0,00 -3 000,00

Limpeza, higiene e conforto 3 000,00 0,00 -3 000,00
Material de Escritório 4 500,00 0,00 -4 500,00
Vigilância e Segurança 3 500,00 0,00 -3 500,00
Comunicação - Telefone/Fax 3 500,00 0,00 -3 500,00
Comunicação - Correio 4 000,00 0,00 -4 000,00
Seguros - Serviços Centrais 20 000,00 0,00 -20 000,00
Comunicação - Telemóvel 3 000,00 0,00 -3 000,00
Comunicação - Internet 1 500,00 0,00 -1 500,00
Rendas e alugueres 8 000,00 0,00 -8 000,00
Contencioso e notariado 3 000,00 0,00 -3 000,00
Combustíveis 1 000,00 0,00 -1 000,00
Formação 3 000,00 0,00 -3 000,00
Taxas e impostos 2 500,00 0,00 -2 500,00
Deslocações, estadias, outros 5 000,00 0,00 -5 000,00
Sub-total 76 500,00 0,00 -76 500,00
Serviços transversais JC (Apoio Executivo|Serviços Especializados|Prestação Serviços)
Apoio Executivo 268 591,21 9 112,00 -259 479,21
Serviços ServEscut 129 802,65 28 000,00 -101 802,65
Sub-total 398 393,86 37 112,00 -361 281,86
Apoio às Regiões
J.R. Açores 10 000,00 0,00 -10 000,00
J.R. Madeira 5 000,00 0,00 -5 000,00
Outros apoios às Regiões 6 000,00 0,00 -6 000,00
Sub-total 21 000,00 0,00 -21 000,00
Subsídios - IPJ/Outros
Subsídios - PAJ 0,00 140 000,00 140 000,00
Subsídios - PAI 0,00 4 000,00 4 000,00
Subsídios - Investimento Flor de Lis 0,00 24 800,00 24 800,00
Subsídios - SIIC 0,00 75 000,00 75 000,00
Subsídios - Outros 0,00 6 200,00 6 200,00
Sub-total 0,00 250 000,00 250 000,00
Total Gerais 495 893,86 287 112,00 -208 781,86

ser-agir-saber
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            DMF Despesa Receita Saldo
Cedências 0,00 1 390 000,00 1 390 000,00
Loja online 0,00 90 000,00 90 000,00
Portes 0,00 1 300,00 1 300,00
Custo de mercadorias vendidas e mat. 
Const.

1 021 042,08 0,00 -1 021 042,08

Eletricidade 3 400,00 0,00 -3 400,00
Combustíveis 800,00 0,00 -800,00
Água 800,00 0,00 -800,00
Ferramentas e utensílios de desgaste 
rápido

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

Material de escritório 500,00 0,00 -500,00
Rendas e alugueres 1 800,00 0,00 -1 800,00
Comunicação 1 100,00 0,00 -1 100,00
Seguros 1 100,00 0,00 -1 100,00
Transporte de mercadorias 12 000,00 0,00 -12 000,00
Deslocações 6 000,00 0,00 -6 000,00
Conservação 2 000,00 0,00 -2 000,00
Limpeza, higiene e conforto 1 500,00 0,00 -1 500,00
Vigilância e segurança 5 000,00 0,00 -5 000,00
Trabalhos especializados 10 602,00 0,00 -10 602,00
Impostos 750,00 0,00 -750,00
Apoio Executivo CNE 73 441,80 0,00 -73 441,80
Serviços especializados 8 802,00 0,00 -8 802,00
Total DMF 1 152 137,88 1 481 300,00 329 162,12

            Acanac 2022 Despesa Receita Saldo

Inscrições (18.000 participantes) 2 151 740,00 2 151 740,00

Área Pedagógica 304 500,00 0,00 -304 500,00

Área Programa comum 234 700,00 0,00 -234 700,00

Área Animação geral 50 700,00 0,00 -50 700,00

Área de Comunicação e relações 
públicas

82 000,00 0,00 -82 000,00

Área de Bem-estar 103 200,00 0,00 -103 200,00

Área Logística 1 196 200,00 0,00 -1 196 200,00

Área Financeira e administrativa 16 900,00 0,00 -16 900,00

Chefia de campo 21 100,00 0,00 -21 100,00

Bolsa para contingência 142 440,00 0,00 -142 440,00

Total Acanac 2022 2 151 740,00 2 151 740,00 0,00
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7. Notas finais Em 2021/2022 procuramos dar continuidade ao trabalho em curso do ano atualmente 
em curso, em quase todas as áreas de atuação e em todas as Secretarias Nacionais - o 
Projeto 2 Torres, o Acanac, o desenvolvimento e o Projeto Bolota, a Formação Contí-
nua e a Cordilheira, a revisão do Sistema de Especialidades e o aprofundamento de 
ferramentas pedagógicas de apoio à implementação de alguns elementos do Méto-
do, a consolidação da implementação do projeto de integração de contas, a conti-
nuada aposta no ambiente e na sustentabilidade, na comunicação e na representação 
interna e externa, no planeamento e na inclusão, entre tantos outros.

O início das celebrações do nosso centenário que culminam, neste primeiro ano de 
celebrações, com o Acanac, é um marco importante deste triénio. Lançado o jogo do 
Centenário FOCA o fuTuro, o próximo ano escutista será, assim o esperamos, de gran-
de vivência nas nossas Secções.

O projeto Moot 2025, caso sejamos escolhidos para o acolher, terá passos mais con-
cretos de arranque efetivo do trabalho de planeamento e de divulgação, para anga-
riarmos inscrições. Especial relevo irá ter, neste contexto, o forte sentido de frater-
nidade que nos liga às associações escutistas e guidistas dos restantes países, com 
especial relevo para o contexto ibérico, lusófono, europeu (incluindo o Grupo de Lis-
boa) e mundial.

Vai aonde queres, continua a ser a aposta consciente na diversidade, na construção 
que juntamos os nossos nós aos nós dos outros, para que, colocando os nossos talen-
tos ao serviço dos outros, possamos tornar a construção mais bonita, mais útil e mais 
alegre.

Esta construção é a que os nossos jovens e as nossas crianças escolhem e que, os 
irá levar, aonde eles sonharem ir. Abrindo a sua porta e sem medo de construir uma 
comunidade mais alegre e mais justa. Agindo, praticamos a construção e ajeitamos o 
percurso que fazemos.

Este é o segundo de 3 planos que pretende usar esta filosofia e motivação de enqua-
dramento para lhe servir de bússola para navegarmos. Continuamos a aposta num 
CNE cada vez mais amarrado, entre todos os níveis da estrutura, tão bem patente nos 
logos do centenário e do Acanac.



Proposta |Plano Anual 2021/2022 | 59

Continuamos a apostar num projeto, organizado em 6 Nós Fundamentais, que afir-
mam a tal construção que queremos todos fazer, de onde partem as nossas ações, 
entre os diferentes níveis da estrutura  que edifica o CNE.

Continuamos a contar com todos neste caminho ambicioso.
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Acanac - Acampamento Nacional
ACAREG - Acampamento Regional
ACE - Apúlia Centro Escutista
AEI - Atividade Escutista Internacional
AEP - Associação de Escoteiros de Portugal
AESTP - Associação Escuteiros São Tomé e Príncipe
AGP - Associação de Guias de Portugal
AN - Assistência Nacional/ Assistente Nacional
ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
APA - Agência Portuguesa do Ambiente
BNIV - Base Nacional da IV Secção
BP - Baden Powell
CA - Chefes de Agrupamento
CCE - Centros e Campos Escutistas
CCF - Curso Complementar de Formação
CCN - Conselho Consultivo Nacional
CDE - Centro de Documentação Escutista
CE II - Casa do Escuteiro II
CEF - Campo-Escola de Fraião
CENFA - Centro Nacional de Formação e Educação Ambiental
CEP - Conferência Episcopal Portuguesa
CEL - Comunidade Escutismo Lusófono
CICE - Conferência Internacional Católica do Escutismo
CICE - EM - Conferência Internacional Católica do Escutismo - Região Europa Mediterrâneo
CNA - Comité Nacional de Adultos
CNAL - Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos
CNAE - Campo Nacional de Atividades Escutistas
CNE - Corpo Nacional de Escutas
CNEF - Centro Nacional Escutista de Fátima
CNR - Conselho Nacional de Representantes
COL - Comité Organizador Local 
CPI - Curso de Preparação Internacional

8. Índice de Siglas e 
Abreviaturas
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CR - Chefes Regionais
GdL - Grupo de Lisboa
DGPM - Direção Geral de Política do Mar
DGRM - Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
DGS - Direção Geral de Saúde
GSAT - Global Support AssessmeAutornt Tool  
DNA - Departamento Nacional de Ambiente
DMF - Depósito de Material e Fardamento
DNCE - Departamento Nacional de Centros Escutistas
DNPC - Departamento Nacional da Proteção Civil
DNPJ - Departamento Nacional da Pastoral Juvenil
DNODS - Departamento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
DNR - Departamento Nacional de Radioescutismo 
DRSC - Drave Rovers Scout Center
E:MS - Escutismo: Movimento Seguro
ENADA - Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente
Enforma/EDF - Encontro de Formadores / Encontro de Diretores de Formação
ENG - Encontro Nacional de Guias
EP - Equipa Projeto
FEP - Federação Escutista de Portugal
FESCUT - Festival Nacional da Canção Escutista
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
II - Interlocutores Internacionais
IPE - Iniciação à Pedagogia Escutista
IPJ - Instituto Português da Juventude
IST - International Staff Team
JC - Junta Central
JMJ - Jornada Mundial da Juventude
JN - Junta de Núcleo
JR – Junta Regional
KISC - Kandersteg International Scout Camp
MAF - Manual Administrativo e Financeiro

MAP - Medidas de Autoproteção e Incêndios
MF - Módulos de Formação
MI - Mercado Internacional
MSC - Movimiento Scout Catolico
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OMME - Organização Mundial do Movimento Escutista
PAJ - Programa de Apoio Juvenil
PAI - Programa de Apoio Infra-Estrutural
PIF - Percurso Inicial de Formação
PPFC - Percurso Pessoal de Formação Contínua
PWP - Portuguese Work Party
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
RP - Relações Públicas
SCENES - Scout Centre of Excellence for Nature and Environment
ServEscut – Serviços ao Escutismo, Unipessoal, Lda
SFAE - Sistema Integrado de Adultos no Escutismo
SI - Secretaria Internacional
SIIC – Sistema Integrado de Informação Contabilística
SIIE - Sistema Integrado de Informação Escutista
SJ - Sacerdote Jesuíta
SNA - Secretaria Nacional dos Adultos
SNAS - Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade
SNEC - Secretariado Nacional da Educação Cristã
SNG – Secretaria Nacional para a Gestão
SNP - Secretaria Nacional Pedagógica
SNPro - Secretaria Nacional para os Projetos
SRA - Secretário Regional para os Adultos
SRP - Secretário Regional Pedagógico
SWA - Scout of the World Award
UCP - Universidade Católica Portuguesa
WAGGS - World Association of Girl Guides and Guirl Scouts
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