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1. Introdução Este documento contém as linhas de ação da Junta Central que procuraremos construir 
em 2022/2023, ano que concentra uma grande parte das atividades de celebração do 
centenário do CNE. Será também um ano escutista em que será feita a transição entre 
mandatos entre executivos da Junta Central, dado que haverá um processo eleitoral em 
fevereiro ou março. 

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 
também 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, 
São Nuno de Santa Maria, patrono do CNE desde a nossa fundação. Cada Secretaria Na-
cional apresenta de seguida os principais destaques da sua ação para 2022/2023. 

A seguir, concretizamos os objetivos  do Plano Trienal, com ações concretas para o ano 
escutista, adicionando indicadores de desempenho, para melhor acompanharmos a exe-
cução do Plano Anual. 

Segue-se o orçamento, que traduz, em termos totais, uma estabilização das despesas, que 
pretende ajudar na recuperação do diferencial de meios de tesouraria. O orçamento não 
é diretamente comparável com o do ano anterior, que incluía o Acanac.

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

Que Deus nos ajude neste caminho, e que S. Nuno de Santa Maria caminhe ao nosso lado!
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2.Figuras anuais Propomos saber ao jeito de Nuno, para, conhecendo a história que nos precede, da-
queles que construíram antes de nós, possamos também ser participantes deste esforço 
de continuação do seu serviço, para com o reino e o Reino. Em 2022/2023, queremos 
ser, motivar todos, sendo fiéis à nossa história, a sermos capazes de projetar o próximo 
horizonte do CNE.

Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal a 24 de Junho de 1360, muito provavelmente 
em Cernache do Bonjardim, sendo filho ilegítimo de fr. Álvaro Gonçalves Pereira, cava-
leiro dos Hospitalários de S. João de Jerusalém e Prior do Crato, e de D. Iria Gonçalves 
do Carvalhal. Cerca de um ano após o seu nascimento o menino foi legitimado por 
decreto real, podendo assim receber a educação cavalheiresca típica dos filhos das fa-
mílias nobres do seu tempo. Aos treze anos torna-se pajem da rainha D. Leonor, tendo 
sido bem recebido na Corte e acabando por ser pouco depois cavaleiro. Aos dezasseis 
anos casa-se, por vontade de seu pai, com uma jovem e rica viúva, D. Leonor de Alvim. 
Da sua união nascem três filhos, dois do sexo masculino, que morrem em tenra idade, e 
uma do sexo feminino, Beatriz, a qual mais tarde viria a desposar o filho do rei D. João I, 
D. Afonso, primeiro duque de Bragança.

Quando o rei D. Fernando I morreu a 22 de Outubro de 1383 sem ter deixado filhos 
varões, o seu irmão D. João, Mestre de Avis, viu-se envolvido na luta pela coroa lusita-
na, que lhe era disputada pelo rei de Castela por ter desposado a filha do falecido rei. 
Nuno tomou o partido de D. João, o qual o nomeou Condestável, isto é, Comandante 
supremo do exército. Nuno conduziu o exército português repetidas vezes à vitória, até 
se ter consagrado na batalha de Aljubarrota (14 de Agosto de 1385), a qual acaba por 
determinar à resolução do conflito.

Os dotes militares de Nuno eram no entanto acompanhados por uma espiritualidade 
sincera e profunda. O amor pela eucaristia e pela Virgem Maria são a trave-mestra da 
sua vida interior. Assíduo à oração mariana, jejuava em honra da Virgem Maria às quar-
tas-feiras, às sextas, aos sábados e nas vigílias das suas festas. Assistia diariamente à 
missa, embora só pudesse receber a eucaristia por ocasião das maiores solenidades. O 
estandarte que elegeu como insígnia pessoal traz as imagens do Crucificado, de Maria e 
dos cavaleiros S. Tiago e S. Jorge. Fez ainda construir às suas próprias custas numerosas 
igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a Igreja de S. Maria 
da Vitória, na Batalha.

Com a morte da esposa, em 1387, Nuno recusa contrair novas núpcias, tornando-se um 
modelo de pureza de vida. Quando finalmente se alcançou a paz, distribui grande parte 
dos seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes, e acabou por se des-
fazer totalmente daqueles em 1423, quando decide entrar no convento carmelita por 
ele fundado, tomando então o nome de frei Nuno de Santa Maria. Impelido pelo Amor, 
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Símbolo
Estandarte

Palavra-Chave
Saber

Saber: recordar o caminho 
feito, para projetar o futuro.

Figura
S. Nuno de Santa Maria

abandona as armas e o poder para revestir-se da armadura do Espírito recomendada 
pela Regra do Carmo: era a opção por uma mudança radical de vida em que sela o per-
curso da fé autêntica que sempre o tinha norteado. Embora tivesse preferido retirar-se 
para uma longínqua comunidade de Portugal, o filho do rei, D. Duarte, de tal o impediu. 
Mas ninguém pode proibir-lhe que se dedicasse a pedir esmola em favor do convento 
e sobretudo dos pobres, os quais continuou sempre a assistir e a servir. Em seu favor 
organiza a distribuição quotidiana de alimentos, nunca voltando as costas a um pedido. 
O Condestável do rei de Portugal, o Comandante supremo do exército e seu guia vito-
rioso, o fundador e benfeitor da comunidade carmelita, ao entrar no convento recusa 
todos os privilégios e assume como própria a condição mais humilde, a de frade Dona-
to, dedicando-se totalmente ao serviço do Senhor, de Maria —a sua terna Padroeira que 
sempre venerou—, e dos pobres, nos quais reconhece o rosto de Jesus.

Significativo foi o dia da morte de frei Nuno de Santa Maria, o domingo de Páscoa, 1 
de Abril de 1431, passando imediatamente a ser reputado de “santo” pelo povo, que 
desde então o começa a chamar “Santo Condestável”.

“Os setenta anos da sua vida situam-se na segunda metade do século XIV e primeira 
do século XV, que viram aquela nação consolidar a sua independência de Castela e 
estender-se depois pelos Oceanos – não sem um desígnio particular de Deus – abrindo 
novas rotas que haviam de propiciar a chegada do Evangelho de Cristo até aos confins 
da terra. São Nuno sente-se instrumento deste desígnio superior e alistado na militia 
Christi, ou seja, no serviço de testemunho que cada cristão é chamado a dar no mundo. 
Características dele são uma intensa vida de oração e absoluta confiança no auxílio divi-
no. Embora fosse um ótimo militar e um grande chefe, nunca deixou os dotes pessoais 
sobreporem-se à ação suprema que vem de Deus. São Nuno esforçava-se por não pôr 
obstáculos à ação de Deus na sua vida, imitando Nossa Senhora, de Quem era devotís-
simo e a Quem atribuía publicamente as suas vitórias. No ocaso da sua vida, retirou-se 
para o Convento do Carmo por ele mandado construir. Sinto-me feliz por apontar à 
Igreja inteira esta figura exemplar nomeadamente pela presença duma vida de fé e 
oração em contextos aparentemente pouco favoráveis à mesma, sendo a prova de que 
em qualquer situação, mesmo de carácter militar e bélico, é possível atuar e realizar 
os valores e princípios da vida cristã, sobretudo se esta é colocada ao serviço do bem 
comum e da glória de Deus”.

Bento XVI, Homilia na canonização de S. Nuno de Santa Maria, 26 de abril 2009 

2022-2023
Nuno de Sta Maria
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3. Objetivos
2022/2023

Chefia Nacional

A Chefia Nacional inclui as áreas de responsabilidade do Chefe Nacional e do Chefe 
Nacional 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 
(Regulamento Geral; Regulamento de Justiça e Disciplina; Regulamento de Uniformes, 
Distintivos e Bandeiras; Regulamento Eleitoral; Regulamento de Protocolo e Regulamen-
to do DMF).

Nos anos 2020 a 2022, demos os passos necessários para auscultar o CNE, no segui-
mento dos trabalhos de constituição das equipas e de revisão preliminar das situações a 
refletir, passámos para a fase de discussão da proposta de revisão regulamentar em sede 
de Conselho Consultivo Nacional e de Conselho Nacional, incluindo a discussão pública. 

No ano 2022/2023, queremos concluir o processo, passando as propostas à discussão do 
Conselho Nacional, para aprovação.

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 2022/2023, após termos estudado a realidade local e regional dos nossos Agru-
pamentos e das comunidades em que eles se inserem, de se ter lançado novos inquéritos 
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à saída dos Dirigentes, apoiámos a equipa que prepara, no âmbito das celebrações do 
centenário, o fórum, que irá partir das nossas bases e irá culminar com o fórum nacional, 
a realizar em Braga, no fim-de-semana do nosso centenário.

Nas relações externas, continuaremos a dinamizar a reunião, com mais regularidade, 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 juventude, ambiente ou 
educação. Os jovens porta-vozes continuam 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 continuará a desenvolver o seu trabalho, centrado no de-
senvolvimento e disseminação de materiais educativos e de apoio aos dirigentes, para 
um cada vez maior nível de inclusão no CNE, interligando o seu esforço com outras Equi-
pas Nacionais, como é o caso da Equipa Nacional para os ODS, Igualdade de Género, e o 
Projeto Entrelinhas, entre outros.

A Equipa Nacional para o Planeamento, está focada na 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. No ano de 2023, contamos reabrir o processo 
de acreditação do GSAT, que irá entretanto carecer de revisão.

Comunicação 

Neste ano, vamos concluir o processo de disponibilização de um novo portal para o Es-
cutismo, onde será possível albergar todas as necessidades futuras da associação, bem 
como concluir os microsites para as equipas e departamentos nacionais. 

É nossa vontade, continuar a manter uma flor de lis capaz de centralizar o nosso ponto de 
notícia, onde o online acolhe as nossas notícias atuais e com foco no local. Este ano vamos 
ainda finalizar o processo de transformação da flor de lis digital, garantindo uma maior 
atratividade quer pelos meios como pelos conteúdos disponíveis.  

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

Este ano, vamos promover encontros entre presencial e online com os responsáveis e 
equipas de comunicação das Regiões e dos Núcleos, com o objetivo de disseminar boas 
práticas, definir estratégias para troca de informação e conteúdos entre os níveis, de for-
ma a operacionalizar procedimento para garantir a qualidade da comunicação enviada 
para dentro e para fora do CNE.

Queremos ainda manter e reforçar a campanha nacional de promoção do escutismo, com 
o desenvolvimento de materiais de comunicação, ao serviço da estratégia de desenvolvi-
mento 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 2022/2023 terá que fazer um caminho de promoção da parti-
cipação dos jovens, definindo e ajudando as nossas estruturas a fazer caminhos de  parti-
cipação na associação e na comunidade.

Os elementos desta equipa vão ter uma participação ativa de dois elementos por reunião 
de junta central, assim como,  continuará a apoiar na avaliação de desempenho das equi-
pas nacionais, reunindo com os diferentes elementos da junta central para dar reporte do 
desenvolvimento do seu trabalho tendo em conta o plano.  

Representação

Tal como sucedeu no mandato anterior e tem sucedido neste, continuaremos a apostar na 
proximidade aos Agrupamentos e aos seus escuteiros. Só assim enquadramos o Um CNE, 
valorizando o que mais importa, que é a ação local. 

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, bem como um Encontro para 
Chefes de Núcleo.

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

Os Serviços profissionais do CNE têm vindo a renovar-se, através da contratação de al-
guns novos quadros. Por outro lado, a Junta Central está a implementar o novo sistema 
de avaliação de desempenho, que esperamos possa ser consolidado no próximo ano.

Acanac

Realizado que esteja o 24º Acanac, será tempo de avaliar e documentar a atividade para 
ser ferramenta de trabalho para o 25º Acanac. Pretendemos sistematizar todo o processo 
de avaliação, quer para efeito do relatório e contas, como criando uma pasta que docu-
mente todo o processo da atividade, os principais constrangimentos, ferramentas utiliza-
das e planos desenvolvidos.

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 estará essencialmente focada na dinamização da participação dos 
seus escuteiros na Jornada Mundial da Juventude, quer ao nível do apoio aos Comités 
de Organização Paroquiais e Diocesano, quer na dinamização da participação dos nossos 
jovens, inseridos nas várias dinâmicas locais, de núcleo, regional e nacional.

Adicionalmente, estaremos empenhados na formação, incluindo momentos de formação 
contínua.

Algarve

Para o ano escutista 2022/23, a Região do algarve vai continuando a trabalhar as ferra-
mentas pedagógicas para que os dirigentes consigam proporcionar um escutismo de 
qualidade a nível local. Como culminar deste trabalho, teremos os dias comemorativos 
das secções, mas também paralelamente a aposta nos diversos percursos de formação, 
para a capacitação dos Adultos. Vamos continuar trabalhando as diversas áreas adminis-
trativas a nível local, como o SIIE, SIIC e sistema de formação.

Aveiro

Neste que é o último ano do mandato desta equipa regional o desafio que temos entre 
mãos é o de traçarmos pistas de futuro. Isto porque, aprendemos onde estávamos e para 
onde queremos ir. Com base nesse conhecimento realizámos (2021), avaliámos (2022), 
vimos o que estava bem, o que tínhamos que corrigir, que opção escolher nas encruzilha-
das…. queremos projetar esse conhecimento no futuro traçando propostas e deixando 
um legado que tem de ir muito mais para além do material, que seja consistente com todo 
um caminho que se pretende e que é a melhor forma de terminar um mandato.
Teremos aquela que consideramos ser uma atividade de referência, o Scout Summit, 
onde iremos debater temáticas abrangentes com convidados provenientes de diversas 
áreas da sociedade.
Estando já envolvidos na preparação das JMJ ao longo dos anos anteriores, neste ano 
iremos estar em plena simbiose com a nossa Diocese a viver um momento único para a 
Igreja Nacional e também para o Escutismo em particular.

Beja

Queremos continuar a “Ouvir para apoiar e ajudar…”

“O Escutismo é um Movimento cuja finalidade é educar a próxima geração como cidadãos 
úteis e de vistas Largas” Baden Powell

Sem perdermos o verdadeiro foco que é cada criança / adolescente / jovem, único na 
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sua identidade e no seu ser, o nosso horizonte tem de estar sempre num todo que é uma 
Região com 845 escuteiros e 14 Agrupamentos.

Braga

A Junta Regional de Braga propõe para o Ano Escutista de 2021/2022 a temática “Inspi-
rar+”, associada à figura de S. Nuno de Santa Maria, queremos “Deixar o mundo um pouco 
melhor” e inspirar crianças e jovens a trabalharem por um ideal escutista, onde os talentos 
de cada um têm impacto na construção de uma sociedade mais equilibrada e um CNE 
cada vez melhor.
O terceiro ano do mandato da equipa será dedicado a inspirar os nossos escuteiros que 
somos o (im)POSSÍVEL que sonhamos. Será um ano de comemoração e de homenagem 
à nossa História. 
Para este ano, ao nível das atividades, prevemos continuar a dinamizar a Abertura Regio-
nal do Ano Escutista, os Festivais Regionais e a Luz da Paz de Belém. Queremos realizar 
a Iª Cimeira Regional, celebrar o centenário Regional de forma especial e participar nas 
dinâmicas arquidiocesanas de preparação das JMJ, de forma a envolver os escuteiros em 
todos os momentos. 
Ao nível da formação de adultos prevê-se dar continuidade aos percursos iniciais de for-
mação e formação contínua através de uma versão melhorada da Maratona Regional de 
Formação. Ao nível pedagógico queremos manter a proximidade com os núcleos, através 
dos comités, para promover a ação escutista.  
Iremos manter o investimento nas melhorias das infraestruturas da Junta Regional, no-
meadamente 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.
Queremos “Ser um” e “Inspirar mais” mantendo a unidade regional 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.
Como diz o nosso hino “Somos o nosso próprio (im)possível, a própria chama da nossa 
vida, nada te impede de avançar, pois tens asas para voar”

Bragança Miranda

Para o próximo ano escutista, a Região de Bragança Miranda estará empenhada nas se-
guintes ações e atividades:

- Participação na JMJ;
- Abertura ano escutista em Mogadouro;
- Caminheiros da Fé , peregrinação da IV  ao Santuário de Balsamão;
- Viver o dia do Fundador;
- Cenáculo Regional;
- Comemorar S.Jorge e os Patronos,

- Acapio , atividade para a Comunidade;
- Acaverde, atividade para a  Expedição;
- Tecoree Regional;
- Encontro Regional de Guias;
- Dia do Lobito;
- Workshops ( Ferramentas de corte, Técnicas de fogo e cozinha e Pioneirismo)
- Formação ( Percurso de Educadores , V PIF, Escutismo - Movimento Seguro);
- Distribuição da Luz da Paz de Belem.

Coimbra

O próximo ano escuta da Região de Coimbra,  pretende vir a traduzir-se no COMBINAR 
de cada um de nós e aos OutroS… é o “materializar” da prática escutista. 

Terá de ser um tempo para nos consciencializar de que sós… nada somos… temos de 
nos COMBINAR uns com os outros… temos de colmatar as fragilidades do outros com 
os nossos pontos fortes, e assim, podermos viver intensamente o Escutismo,,, perceber a 
vulnerabilidade humana e do respeito que temos de ter pela, Vida, pela Natureza e pelo 
Outro e com Ele sermos Mais.

Assim, cada um dos lobitos e escuteiros de Coimbra irá ser responsável por COMBINAR… 
por, junto com o outro fazer do Escutismo… Energia que Atrai.

A Equipa S. Bartolomeu, que  tem trabalhado para que o ano escuta 2022/23 perpetue o 
Aproximar e o Cativar para a importância do Escutismo na vida de cada um, pretende que 
este seja um ano para Combinar os Lobitos e Escuteiros, Agrupamentos e Núcleos da nos-
sa Região de Coimbra e dessa forma materializar aquilo que é o Essencial no Escutismo. 
Para isso, como atividades âncora do ano, irá propor que se inicie com a Comemoração 
do Dia da Região, com o lançamento do Festival de Música Escutista, para que este se 
realize durante as Comemorações do Dia de S. Jorge em 2023, sem nunca “desligar-se” 
daquela que é a maior Comemoração do CNE, como o seu Centenário… no fundo… 
também com a Junta Central, fazer do Escutismo… Uma ENERGIA que a todos nos Atrai.

Évora

A Patrulha Brownsea irá nortear-se, durante o ano escutista 2022/23, pela temática pro-
posta para o triénio: AGIR. Assim propomos a Abertura Regional do Ano Escutista resulta-
do do esforço conjunto de todas as estruturas regionais que compõem a Junta Regional 
de Évora.
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Guarda

A Junta Regional da Guarda terá como principais objetivos para o ano escutista 
2022/2023:

• Continuar a investir na formação dos nossos Dirigentes e futuros Dirigentes;
• Efetuar protocolo com as regiões de Lamego e Bragança para formação conjun-

ta, e algumas atividades pedagógicas;
• Reuniões periódicas com os agrupamentos, principalmente com os CA, Admi-

nistrativos e Financeiros, não descurando todas as outras missões dentro do 
agrupamento;

• Encontros Regionais para as 4 secções;
• Comemoração do dia de S. Jorge;
• Dinamização das Bases Regionais para as 4 secções, sendo que 3 delas já estão 

cedidas pelas Câmaras Municipais de Fundão e Covilhã e pela Associação de 
Caça e pesca da Benespera (freguesia da Guarda);

• Retomar as visitas presenciais aos agrupamentos;
• ACAREG

Lamego

Para 2023, a Junta Regional de Lamego tem como principais Actividades do Plano:
• A Formação, à qual pretendemos dar continuidade, para que tenhamos dirigen-

tes cada vez mais bem preparados e capazes de enfrentar o desafio de servir, 
ensinar e acima de tudo, de ser exemplo.

• JOTA JOTI 2023 
• Apuramento Regional do Tecoree 2023
• Actividades no âmbito da Comemoração do Centenário do CNE
• Jornada Mundial da Juventude
• O ACAREG, que visa fomentar a união e o convívio entre os agrupamentos da 

Região. Consideramos muito importante criar pontes, estreitar laços e promover 
a partilha sã de experiências e conhecimento nas várias faixas etárias, incluindo 
os adultos.

Leiria Fátima

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.

Na continuação do tema do Plano Trienal “Em Pista…”, a Região de Leiria-Fátima assume 
Plano Anual 2022|2023 o lema “Em Pista...No Desafiar” – Semear o Futuro – Para construir 
Região. Desafiamos cada Escuteiro a construir, sentir e partilhar a identidade do Escutis-
mo vivido na Região.

Em 2023, deverão ser agendadas eleições para os órgãos regionais.

Em 2022/2023 na Região de Leiria-Fátima será marcado pelas seguintes ações:
• Encontro Regional de Chefes de Agrupamento;
• Cerimónia Nacional e Regional de partilha da Luz da Paz de Belém;
• Início das comorações dos 100 Anos do Escutismo na Região

Lisboa

Queremos o bem.
Plantemos o bem.
E o resto vem.

Nós queremos!

No Ano Escutista 2022/2023 a Região de Lisboa quer continuar a percorrer um caminho 
em conjunto para alcançar a felicidade e contribuir definitivamente para a felicidade dos 
outros. Entrar na aventura e viver as 8 maravilhas do método, dotando as nossas crianças 
e jovens das melhores ferramentas, através da capacitação dos nossos recursos adultos, 
intensificando, cada vez mais, a alegria de ser escuteiro. Planeamos viver a grande festa da 
Região, o São Jorge 2023, celebrando com os nossos Agrupamentos os valores do Mo-
vimento e a vida e ensinamentos do seu Patrono. Destacamos, ainda, a continuidade do 
ERCA - Encontro Regional de Chefes de Agrupamento, fortalecendo o cerne da vivência 
do Escutismo - o Agrupamento.

O desafio continua no melhoramento do Centro de Atividades Escutistas de Ferreira do 
Zêzere (CAEFZ), agora distinguido como Campo de Excelência. 

O ano de 2023 será marcado por dois grandes eventos. O centenário do CNE e a Jornada 
Mundial da Juventude. Dois eventos ímpares na vivência e história do nosso movimento. 
A contagem para os cem anos do movimento em Portugal já começou e irá culminar com 
uma grande celebração, evidenciando a força, resiliência e inovação deste movimento 
feito para e pelas crianças e jovens. A Jornada Mundial da Juventude será certamente um 
ponto alto na fé e vivência espiritual que nos guia todos os dias deste caminho. 

Nós queremos, com todos, seguir no espírito de que todos #somoslisboa

Madeira

Neste novo ano escutista a palavra-chave que irá inspirar-nos na concretização das ações 
que nos propomos desenvolver para alcançar os nossos objetivos será o “Fortalecer”.
Queremos ao longo deste ano enriquecer e “Fortalecer” o trabalho pedagógico desen-
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volvido ao nível regional, bem como nos Agrupamentos. O mesmo nos propomos fazer 
com a formação que iremos disponibilizar para os nossos Adultos dotando-os das fer-
ramentas e das competências necessárias para fazer face às necessidades dos nossos 
escuteiros e aos desafios que as constantes mudanças sociais nos impõem.

Manteremos a proximidade aos Agrupamentos, permitindo-nos estar mais conscientes 
das suas necessidades e procuraremos manter o seu envolvimento nos desafios regionais.
Acreditamos que todo o trabalho que será desenvolvido ao longo deste ano contribuirá 
para fortalecer-nos enquanto Região, em que se vive o escutismo, que enriquece, que 
transforma e contribui para a Felicidade dos escuteiros.

Portalegre / Castelo Branco

Elegemos para este terceiro ano do nosso triénio, da Região de Portalegre - Castelo Bran-
co, a palavra “CONSOLIDAR”.
Após dois anos, em que apesar das dificuldades geradas pela pandemia, nos propuse-
mos Reunir e Potenciar a Região, neste ano escutista pretendemos CONSOLIDAR todo 
o trabalho desenvolvido anteriormente e fazer os ajustes necessários para que no final 
deste ano, a Região esteja mais preparada para os novos desafios que se colocam, quer 
seja a nível do desenvolvimento das nossas crianças e jovens quer sejam a nível da orga-
nização regional.

Porto

A Região do Porto terá uma nova equipa, decorrente das eleições, que deverão ocorrer 
no início do ano escutista.
Por esse motivo, não se apresentam aqui as prioridades para o Plano anual.

Santarém

A Junta Regional de Santarém, neste triénio, tem como tema “Ubuntu - Eu sou porque tu 
és”. A filosofia ubuntu defende uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da 
solidariedade, contrapondo-se ao individualismo, focando-se na importância do relacio-
namento das pessoas, umas com as outras.
Colher é o tema para o ano escutista 2022/2023, último ano do triénio. Contamos, em 
conjunto, começar a colher os frutos de uma Região que semeou e cuidou. Sabemos que 
Baden Powell foi genial, soube ler os sinais, mas não foi só inspiração. Observou, estudou, 
perguntou, testou e não desistiu. Aqui se vê que, para colher algo é preciso muito inves-
timento e dedicação.
Na verdade, não seremos nós a colher o fruto do nosso trabalho. Serão os nossos escu-
teiros, a humanidade, o futuro no geral… Isto porque cremos que a nossa missão é deixar 
o mundo um pouco melhor do que o encontrámos, educando jovens através de um mé-
todo original, de educação não formal, a que chamamos método escutista. No entanto, 

acreditamos que este colher do sucesso será para todos, pois, se vivermos para sermos 
uns com os outros, cuidando de todos, em ubuntu, sabendo que “eu” serei melhor quanto 
melhor “tu” fores, assim, o fruto que colheremos será sempre a FELICIDADE.
Um dos focos da Junta Regional de Santarém tem sido a sustentabilidade. É bom que nos 
lembremos 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 conceito 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 te-
mos de entender o cuidar do planeta, de todas os seres e da dignidade humana. 
A base do trabalho da Junta Regional de Santarém é de suporte aos agrupamentos. Para 
isso tem-se investido na formação (inicial e contínua). Tem-se trabalhado também a proxi-
midade com os dirigentes, trabalhando em conjunto, numa ótica de construção e suporte, 
mas também de partilha que possa contribuir para a qualidade do escutismo na região.
Este ano escutista pretendemos terminar com o ACAREG, grande festa da Região.

Setúbal

O ano escutista 2022/2023 na Região de Setúbal está, sobretudo, centrado nas comemo-
rações do Centenário e no acolhimento às Jornadas Mundiais da Juventude.
Estão previstas algumas iniciativas, como o acolhimento da Exposição do Centenário e o 
lançamento de um livro sobre a história do Escutismo na Região da autoria do dirigente 
Francisco Monteiro, para além da centralização das temáticas das atividades pedagógicas 
nesta matéria.
Ao nível dos adultos, mantemos o foco na formação e na partilha de conhecimentos, em 
especial, propiciando um conjunto de momentos de aprofundamento de conhecimentos 
em várias áreas, como a espiritual, com a continuidade do percurso “Infinita…mente”, e 
encontros pedagógicos.

Como momentos dedicados aos nossos Escuteiros, teremos Cursos de Guias de Iª e IIª, a 
comemoração do dia da conversão de São Paulo, os Jogos da Primavera e uma atividade 
dedicada a Caminheiros, Companheiros e Aeronautas em último ano - o FYAT.
Ao nível das estruturas, será ano de disponibilizar a Sede Regional para a realização de 
iniciativas, quer dos Escuteiros da Região, quer de outras que nos procurem, como a rece-
ção de grupos ou de ações de formação.

Viana do Castelo

A Equipa Regional de Viana do Castelo para 2022/2023, agora com o CFRVC – Centro 
de Formação e Sede Regional de Viana do Castelo, concluído e inaugurado, terminará 
o seu apetrechamento ao nível de todo o mobiliário e equipamentos necessários para 
o seu pleno funcionamento, ficando ao serviço de todos. Iniciaremos entretanto neste 
próximo ano escutista, os trabalhos de arvorização e primeiras obras das infraestru-
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turas de apoio no nosso Campo Escutista de atividades de ar livre, a construir nos 
terrenos adjacentes aos CFRVC.

No aspeto formativo, continuamos a privilegiar a qualificação dos nossos dirigentes, 
em que concluiremos o PIF 2021 e daremos inicio a mais um ou dois PIF 2022. Abri-
remos inscrições para Curso de Educadores da IIª e IVª, e faremos dois ou três cursos 
“Escutismo Movimento Seguro”, para preencher as necessidades dos mais de 200 diri-
gentes que ainda o não tem. Faremos ainda no campo da formação, algumas ações de 
formação (Jornadas técnicas), de curta duração, satisfazendo algumas lacunas e áreas 
especificas de técnicas escutistas de alguns dos nossos Dirigentes e realizaremos um 
CPI.

Paralelamente, apostamos na realização de grandes atividades regionais, para as qua-
tro secções, como a Abertura do Ano Escutista e o Dia de BP. Promoveremos, indivi-
dualmente, atividades regionais por secções, a IIIª e a IVª, ainda no ano de 2022 e a 
Iª e a IIª, já no ano de 2023. Planeamos realizar um Encontro Regional de Chefes de 
Unidade e continuar comprometidos com a participação e realização das atividades 
regionais do Tecoree e XVI Cenáculo Regional.

Outras iniciativas estão previstas que procuraremos manter protocoladas com o Muni-
cipio de Viana do castelo, são a vigilância Florestal, a supervisão de acessos às praias, 
ações de eliminação de invasoras, etc., que apelam à mobilização dos nossos escutei-
ros e ao seu envolvimento na comunidade, afirmando-nos como agentes de mudança 
e portadores de esperança no futuro.

Vila Real 

O ano escutista 2022-2023 antevê um ano de desafios onde a tónica recairá nos 100 
anos do CNE, mas também nos 100 anos da Região de Vila Real, esta região inicia a 
sua atividade em Outubro no mesmo ano do CNE pelas mãos de D. António Vieira de 
Matos e de D. José de Lencastre.

A Região não pode esquecer a história por detrás da sua criação e, portanto, todas as 
atividades estarão, inevitavelmente, ligadas a essa data. É pretensão que todos os es-
cuteiros renovem os valores preconizados pelo CNE, que sintam e vivam os 100 anos 
da Região como parte integrante, pois cada elemento faz parte do livro que conta a 
história desta Região.
Começamos este ano de comemoração com encontro Regional, uma atividade que 
une toda a região e lança o mote - Viver e sentir os 100 anos.
Serão muitas as atividades que surgirão neste sentido, atividades regionais de secção, 
atividades de reconhecimento e divulgação do Escutismo que se pratica e da sua his-

tória ao longo do seu século de vida, a região tudo fará para comemorar as gerações 
que compuseram este século mas também para promover a geração do amanhã.

Viseu

A Junta Regional de Viseu (JRV), tem como tema do triénio 2021/2024, “Oito Cami-
nhos...a mesma Pista”. Tendo com símbolo o Octógono, que tem oito lados e, por con-
seguinte, oito ângulos, o executivo da JRV constituído por oito dirigentes, pretendeu 
associar este símbolo místico da Cidade de Viseu à sua ação na aplicação das oito 
maravilhas do método escutista.

Para o ano escutista 2022/2023, ano em que celebramos o 100º aniversário do CNE, 
temos como referência e modelo de vida, São Nuno de Santa Maria; queremos assu-
mir uma participação ativa e dinâmica nas celebrações do Centenário, marcando a 
nossa presença nas diferentes iniciativas propostas através dos Agrupamentos da Re-
gião. Que São Nuno, Patrono do CNE, nos ilumine e ajude a cumprir a nossa Promessa 
Escutista, servindo a Deus e ao Próximo sem esperar outra recompensa.

Como símbolo para este ano escutista escolhemos o Sinal de Pista de “Caminho a se-
guir”, que define a direção que pretendemos seguir.  Queremos seguir caminho, pro-
mover a melhoria da qualidade da prática escutista na Região de Viseu, envolvendo 
todos os escuteiros, quer ao nível da aplicação do Programa Educativo, quer ao nível 
da ação dos voluntários adultos no Escutismo. 
No ano em também celebramos as comemorações dos 95 anos de Escutismo na Re-
gião, do Plano de Atividades Regionais destaca-se e a realização das seguintes ativi-
dades regionais:

- Indaba;
- Octógono
- Abertura do Ano Escutista;
- JOTA/JOTI;
- Encontro Regional de Guias (Mafeking);
- Atividades típicas das quatro Secções: JangalVIS, KIMeras, ImpIIIsa e ViriaTU’s. 

A Junta Regional de Viseu continuará o seu trabalho priorizando o suporte aos Agrupa-
mentos, investindo na formação (inicial e contínua) e trabalhando com os Dirigentes para 
um caminho comum e de qualidade do escutismo na região. 
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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 2022-2023 as seguintes prioridades:

Formação da fé e vivência espiritual

Cuidar a formação da fé e a vivência espiritual do CNE através de propostas pedagógi-
cas de animação da temática anual, aprofundando a vida e ensinamentos de S. Nuno de 
Santa Maria. 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 for-
mação no âmbito do protocolo com a referida Faculdade de Teologia. Particular releve 
terá a continuidade e conclusão 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 Pedagógica trataremos de dinamizar propostas de animação 
da fé para as secções, procurando sistematizar a sua divulgação, nomeadamente na pá-
gina internet do CNE.

Continuaremos a acompanhar o caminho de preparação e envolvimento do CNE na Jor-
nada Mundial da Juventude que se realizará em Lisboa em 2023.

 Acompanhamento

A Assistência acompanhará todo o caminho de preparação e vivência das grandes ini-
ciativas internacionais e nacionais, particularmente o Jamboree 2023. Acelebração da fé 
em todas as iniciativas de âmbito nacional – particularmente neste ano de celebração do 
nosso centenário - 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, te-
remos 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

Em parceria com o Santuário de Fátima continuaremos a pôr em prática a dinâmica “Es-
cutar Fátima”, uma proposta integrada de oportunidades pedagógicas e de serviço em 
torno 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 os Servitas.

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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A Secretaria Internacional atuará em especial nas seguintes áreas de ação:

• As Atividades Escutistas Internacionais (AEI).
• As dinâmicas de cariz internacional 
• A representação institucional

Tendo os dois últimos anos de AEIS sido fortemente afetados pela pandemia, prevê-se 
que o ano de 2023 seja um ano com bastantes atividades escutistas de cariz internacional.
O acompanhamento das Atividades Escutistas Internacionais que se vão realizar, 
dentro e fora de Portugal, é uma das prioridades desta Secretaria e requer atenção es-
pecial. 
Vamos continuar a acompanhar e apoiar todas as atividades internacionais de iniciativa 
local. 
Estas atividades, em especial as realizadas fora do país requerem preparação e acompa-
nhamento cuidado, pelo que todos os projetos serão seguidos pela equipa internacional 
que dará inputs de melhoria, sobre todas as fases do projeto. 

A dinamização e promoção das dinâmicas de cariz internacional, é um dos objetivos 
principais desta Secretaria, assim é fundamental a sua disseminação e uma promoção nos 
diversos meios de comunicação do CNE de forma ativa e clara.

Vamos diversificar, melhorar e intensificar a promoção das diversas dinâmicas da SI como 
é o caso  do Dia do Fundador e do programa “ESCout. Iremos dinamizar a promoção da 
Insígnia da Lusofonia de modo a que consigamos chegar a mais escuteiros e  possamos 
dar novo impulso a esta importante ferramenta de trabalho na área do Escutismo Lusó-
fono. 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 conhecer a mesma a todos os projectos de AEI realizados a Santiago de 
Compostela. Vamos melhorar a promoção de atividades dinamizadas pela Secretaria In-
ternacional tais como a Portuguese Work Party (PWP) e Explorer Belt.
Iremos lançar e dinamizar o fundo de apoio a atividades de iniciativa local, para as ativida-
des de cariz internacional, Fundo Francisco Sousa Dias. 

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 deste Curso em 
colaboração estreita com os Interlocutores Internacionais.

A existência de  Interlocutores Internacionais em cada região é essencial e dessa forma 
vamos continuar a incentivar 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 núme-
ro de estruturas do CNE.

Divulgaremos e organizaremos o contingente às atividades organizadas pela OMME, no-
meadamente o 25º World Scout Jamboree que se realizará na Coreia do Sul de 1 a 12 de 
Agosto de 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.

Uma das áreas de ação da Secretaria Internacional, é a representação internacional e as-
sim sendo, torna-se indispensável a presença nos diversos fóruns onde o CNE se integra.

CNE participa ativamente nas reuniões da Comunidade Escutismo Lusófono (CEL) e terá pa-
pel fulcral na organização e dinamização do dia da Lusofonia durante o Jamboree Mundial 

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, nos 
diferentes eventos que possam vir a existir. 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, no-
meadamente com a associação católica de Espanha - Movimiento Scout Católico (MSC), 
realizando a Cimeira Ibérica e com a as diferentes associações escutistas da CEL.

Vamos continuar a dar todo o apoio e suporte ao Vice-Presidente do Comité Europa-Me-
diterrâneo da CICE, proposto pelo CNE, Rui Teixeira, apoiando o trabalho por eles reali-
zado e apoiando as suas ações e propostas a desenvolver. Bem como estaremos lado a 
lado do Assistente Mundial da CICE, Padre Luís Marinho, dando suporte ao seu mandato.
Em novembro estaremos na conferência Europeia da CICE-EM. 

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).
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A Secretaria Nacional Pedagógica(SNP), dando seguimento ao proposto no Plano Trienal, 
terá as seguintes prioridades para o plano 2022/2023:

No que ao Programa Educativo diz respeito, a SNP tem intenção de:

- realizar o Encontro Nacional de Chefes de Unidade, promovendo a partilha de 
experiências;

- reforçar a avaliação do Programa Educativo, através da DNA;
- consolidar a aplicação do Método Escutista;
- promover o lançamento para a Associação dos manuais das secções e dos ca-

dernos de cargo (Animador, Tesoureiro, Secretário, Socorrista, Guarda Material, 
Intendente, Relações Públicas);

- Uniformizar os manuais de aplicação do Programa Educativo, tendo em conta os 
ajustes a efetuar.

- produzir ferramentas pedagógicas para a correta aplicação do Método Escutista.
- 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 en-
quanto ferramentas de avaliação, partilha e desenvolvimento da aplicação do 
Método Escutista, tais como: Tecoree, Whakawhiti, Albergue de Sonhos, dinâmi-
cas 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 e acompanhar o envolvimento e participação do maior número possí-
vel 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, otimi-
zando todas as formas de colaboração e de envolvimento do Movimento Escu-
tista no período anterior às JMJ, nos dias nas dioceses, bem como nos dias dos 
Atos Centrais;

• Divulgar oportunidades de desenvolvimento na área espiritual e partilhar subsí-
dios pedagógicos de forma a ajudar os dirigentes na dinamização da Pedagogia 
da Fé nas suas Unidades. Promover o site fé que se entenda.

• Propor dinâmicas de vivência dos tempos mais importantes do ano litúrgico;

• Acompanhar, juntamente com a Equipa Nacional da Assistência e a Secretaria 
Internacional, a representação do CNE junto da CICE, procurando a criação de 
oportunidades educativas que levem os nossos jovens a compreender a dimen-
são universal da Fé Católica.

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

• acompanhar o 21º 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 2022/2023:

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 supor-
te para todos os formadores e diretores de formação do CNE.

• Acompanhar as equipas nacionais criadas de forma a serem suporte nas oportu-
nidades identificadas 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, bem como a necessária revisão dos documentos-base rela-
cionados com estas áreas;

• Uniformizar o Percurso Inicial de Formação (PIF), para uma aplicação correta;
• 

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 
relatório.

• apresentar uma proposta revista para a formação contínua, de acordo com a ava-
liação 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 

formação 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 Movi-
mento Seguro na correta aplicação do Método Escutista e imagem do CNE;

• Capacitar os Formadores do CNE para os diferentes módulos do Escutismo Mo-
vimento Seguro;

• Trabalhar em estreita relação com as regiões de forma a capacitar o maior núme-
ro 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 desenvolver a compilação de conteúdos e módulos disponíveis para 
formação no CNE e divulgá-los por todos os formadores e diretores de forma-
ção;

• Concluir os procedimentos e ferramentas dos diferentes percursos, indo ao en-
contro das reais necessidades dos formandos, com o suporte adequado na Pla-
taforma Nacional 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 coor-
denação das ações no âmbito do Sistema de Formação de Adultos no Escutismo 
(SFAE).

Esta Plataforma destina-se a ser a ferramenta onde todos os candidatos a dirigen-
te e dirigentes terão acesso ao seu percurso de formação, bem como a forma-
ções independentemente de estas serem nacionais ou regionais. Os diretores de 
formação e formadores terão uma única plataforma onde abrir e gerir os cursos 
e módulos, e onde irá ficar registado o histórico de todo o percurso formativo de 
todos os adultos do CNE. Irá também contribuir para facilitar o histórico e registo 
de relatórios de formação a todos os formadores e diretores de formação.
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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 2022-2023:

Mercado Internacional
Esta atividade nacional destina-se à promoção e vivência de oportunidades escutistas 
internacionais. Esta é mais uma oportunidade para associações escutistas e não escutistas 
mostrarem aos nossos jovens as oportunidades que têm para oferecer. Mas é, também, 
um espaço de experimentação da vertente internacional do escutismo.

O seus objetivos desta atividade, para todas as secções, passam por:
- consciencializar os nossos jovens para a pertença ao Movimento Escutista Mun-

dial;
- 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 com a Região 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 2022, a Cerimónia Nacional de Partilha da Luz da Paz de Belém, será acolhida pela 
Região de Leiria-Fátima, no Santurário de Fátima.
Esta será uma iniciativa integrada nas Comemorações do Centenário do CNE. 

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.

Candidatura Moot 2025
No âmbito da Federação Escutista de Portugal, em parceria com a Associação de Escotei-
ros de Portugal, iremos durante o ano 2022-2023, dar continuidade ao projeto MOOT2025. 
Os nossos objetivos serão os de dar passos na construção, em conjunto com a Associação 
de Escoterios de Portugal, da preparação da atividade. Bem como fortalecer as ligações 
com a equipa de Eventos Mundiais da OMME e com a Comissão Executiva da FEP.

Celebrações do Centenário do CNE
No ano escutista de 2022/2023 estaremos em plena Comemoração do primeiro Cen-
tenário do CNE.
Somos, nestas Celebrações do Centenário, convidados a celebrar o passado que nos 
orgulha 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 
Escuteiras, porque todos somos parte do futuro do CNE. 
Comemorar os 100 anos do CNE é também uma forma de celebrar o Escutismo, en-
quanto movimento de educação não formal, e o trabalho da nossa Associação, em 
prol da educação integral de crianças, adolescentes e jovens.
Queremos preparar o futuro, melhorar o impacto do Escutismo, para benefício de um 
maior número de jovens, das suas famílias, da Igreja e da sociedade em geral.
O Escutismo – logo, o CNE – é um movimento educativo de base local, que tem sabido 
aproveitar o percurso da(s) sociedade(s) para se adaptar às suas características e exi-
gências, a cada momento, e continuar a ser resposta a crianças, adolescentes e jovens, 
sempre com o olhar posto no futuro.
Em perfeita sintonia com o mote mundial do nosso Movimento – Escutismo, criando 
um mundo melhor –, as celebrações do centenário deverão sublinhar quão promissor 
pode ser o futuro, que oportunidade de excelência temos perante nós, para continuar 
a assegurar a realização de sonhos, não só a crianças, adolescentes e jovens, mas 
também a adultos.
Para tal, pretende-se que esta seja uma oportunidade que permite envolver todos os 
associados, não só nas atividades nacionais e dos níveis intermédios, mas também 
com dinâmicas a desenvolver nos agrupamentos e nas comunidades. Com esta di-
nâmica, estaremos a contribuir para potenciar o sentido de unidade e de pertença à 
Associação, mas também a divulgar o CNE nas nossas comunidades locais.
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Eixos estratégicos da celebração dos 100 anos
A celebração do primeiro Centenário do CNE será desenvolvida através de um programa 
sustentado nos seguintes eixos estratégicos:

1. Conhecimento do Escutismo e do CNE, em particular.
2. Promoção da qualidade do Programa Educativo e da Política de Adultos no CNE.
3. Consolidação dos Agrupamentos enquanto comunidades educativas locais.
4. Envolvimento generalizado dos associados e estruturas de todos os níveis.

Finalidades da celebração
Com a celebração do seu primeiro Centenário, o CNE pretende concretizar as seguintes 
finalidades:

1. Proporcionar um melhor conhecimento do Escutismo, e em particular do CNE, à 
sociedade em geral.

2. Promover a melhoria da qualidade da prática escutista, envolvendo todos os escu-
teiros, quer ao nível da aplicação do seu Programa Educativo, quer ao nível da ação 
dos voluntários adultos no Escutismo.

3. Demonstrar o contributo educativo do Escutismo, e em particular do CNE, para um 
saudável ambiente físico e social.

4. Promover um maior e consistente envolvimento nas comunidades, na vivência dos 
grupos locais, na vivência plena da 8ª maravilha do método escutista - Envolvimen-
to na Comunidade.

Intervenientes
A celebração do primeiro Centenário do CNE, pela sua relevância própria, deve envolver 
todo o CNE – associados e estruturas – e o seu principal foco estar centrado nos Agrupa-
mentos, ‘onde tudo acontece em termos escutistas’.
Mas nem os 100 anos passados nem os futuros serão feitos sem um dos elementos cen-
trais – a Comunidade –, que connosco partilha caminho. Assim, queremos que também os 
nossos parceiros locais, regionais e nacionais vivam connosco as iniciativas de comemo-
ração do Centenário do CNE.
Ao celebrarmos o primeiro centenário do CNE, todos somos convocados para construir o 
CNE do segundo centenário.
Estamos a constituir a Comissão de Honra para as comemorações do centenário, que 
já conta com a presidência e com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 
República.
Período das celebrações
O período formal das celebrações do Centenário do CNE decorre entre 27 de maio de 
2022 – com a celebração do 99º aniversário – e setembro de 2023, com a realização de 
um Congresso.

Iniciativas Nacionais de Celebração do Centenário do CNE:
• Celebração dos 99º Aniversário CNE - 28 maio de 2022
• ACANAC - 1-7 agosto de 2022
• JOTA-JOTI - 14-16 outubro de 2022
• Luz da Paz de Belém  - 11 dezembro de 2022
• Celebração dos 100º Aniversário CNE  - 27 maio de 2023
• Jornada Mundial Juventude - 1-6 agosto de 2023
• Congresso - setembro de 2023

A Insígnia do Centenário

• A amarração “polipedestra” é usada para amarrar várias varas juntas.
• Estas amarrações são vistas em grandes construções nórdicas, abrigos, pontes, 

torres, etc. 
• É preciso despender alguma energia e muito trabalho de equipa, para colocar 

de pé esta estrutura, que quanto maior for, mais pessoas são necessárias para as 
erguer.

• A estrutura tem essencialmente 2 componentes:
• Os pilares, que lhe dão corpo, são a parte mais estática e que perdura no tempo
• O cabo, ajuda a manter os pilares estáveis e unidos, e a adaptá-los à necessidade 

da construção.
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Símbolos

- Pilares
Os pilares representam o que nos permitiu viver estes 100 anos de crescimento e cons-
trução, ideia reforçada pela nervura em cada tronco. Os pilares são a base da nossa iden-
tidade, ou seja:

• Lei, Promessa, Princípios, Mística e Simbologia
• Identidade Católica
• Comunidade, Serviço, Boa-Ação, Sistema de Patrulhas e Relação Educativa
• Aprender fazendo, progressão individual
• Vida na natureza

- Corda
A corda é o lado mais dinâmico da insígnia, que simboliza a ação escutista, as atividades, 
o colorido que a ação dá aos pilares. Sem ela – sem os escuteiros em atividade – os pilares 
são apenas uns paus empilhados sem utilidade.

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade (SNAS), irá implemen-
tar e promover iniciativas, projetos e atividades, com maior incidência no eixo do Pro-
grama Educativo, alicerçados nos seus vários Departamentos, no compromisso de pro-
porcionar e disponibilizar oportunidades educativas, bem como meios e condições para 
que os Agrupamentos, Secções e Patrulhas possam desenvolver os seus projetos. A SNAS 
orientará a sua atuação, tendo em conta o compromisso com a Agenda 2030 de Desen-
volvimento Sustentável, lançado pelas Nações Unidas, lançando desafios e sugestões de 
ações para ajudar a cumprir os 17 ODS, bem como aprofundando as propostas de Eco-
logia Integral lançadas pelo Papa Francisco, procurando proteger a nossa Casa Comum.

O Departamento Nacional de Ambiente irá dinamizar diversas iniciativas e ativida-
des, grande parte em parceria com outras ONG, por forma a criar diversas oportunida-
des educativas, que promovam a formação, a sensibilização e consciencialização para 
as problemáticas ambientais e para as alterações climáticas. 1 - Dinamizar e divulgar o 
novo programa mundial de Ambiente - Earth tribe; 2 - Dinamizar e melhorar os projetos 
existentes, nomeadamente no que respeita aos recursos pedagógicos disponíveis; 3 -Me-
lhorar a colaboração inter-departamental dentro da SNAS e com as outras secretarias da 
junta central; 4 - Procurar estabelecer novas parcerias, nomeadamente com as entidades 
estatais envolvidas na gestão e conservação da Biodiversidade (ICNF, APA, DGRM, DGPM, 
entre outras); 5 - Fomentar a colaboração e partilha entre delegados de ambiente e sus-
tentabilidade e o departamento nacional, de modo a consolidar a rede criada; 6 - Realizar 
dois encontros de delegados de Ambiente e sustentabilidade; 7 - Fortalecer a colabora-
ção com a WOSM no que respeita programas de ambiente e sustentabilidade; 8 - Melho-
rar a divulgação e comunicação dos projetos e resultados de projetos ambientais, através 
da comunicação interna e externa ao movimento; 9 - Procurar ativamente mecanismos de 
financiamento para a elaboração e suporte dos projetos do DNA..

O Departamento Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(DNODS), irá procura dinamizar e potencializar a aplicação dos ODS como ferramenta 
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. Potenciar a Plataforma Compromisso 2030, para colocar 
em prática iniciativas concretas para o cumprimento das metas definidas pelos 17 ODS, 
estimulando a participação na obtenção da insígnia Compromisso 2030. Manter o gran-
de envolvimento e  o apoio ás regiões e núcleos, nas várias iniciativas na elaboração de 
workshops e formações sobre a temática da sustentabilidade, bem como a participação 
nos respetivos Cenáculos. Realização de um Congresso sobre o Escutismo e os ODS.

O Departamento Nacional de Proteção Civil manterá a coordenação e dinamização 
da Operação Fátima de apoio aos peregrinos; coordenará as Equipas de Apoio de 
Retaguarda no âmbito do apoio às diversas entidades de Proteção Civil nos mais diver-
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sos teatros de operações; dinamizará o Curso Nacional de Proteção Civil, o qual pre-
tende dotar os formandos com os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de 
atividades escutistas com mais e melhor segurança; disponibiliza a Equipa de Planos e 
Grandes Atividades para efetuar análise e sugestão de melhorias a aplicar aos diversos 
PPS elaborados para as atividades Regionais e de Núcleo, para as grandes atividades 
nacionais e a dinamização e apoio formativo dos diversos níveis do CNE na aplicabilidade 
e elaboração de PPS; no âmbito da implementação das Medidas de Autoproteção de 
Risco de Incêndio (MAP) continuará a apoiar a realização e conclusão dos processos, 
para as sedes e CCE’s, com a sua aprovação; através da disponibilização da ferramenta 
GEOSCOUTS todos os agrupamentos podem comunicar as suas atividades enquadradas 
numa única ferramenta que interliga com todas as entidades de segurança do País; no site 
do Clube de Proteção Civil disponibilizam-se fichas técnicas de apoio direcionada às 
várias Secções. A realização de encontros de delegados regionais, permite garantir 
uma uniformidade de atuação de todos os elementos ligados à Proteção Civil, aliado à 
Semana Nacional da Proteção Civil, que se realiza anualmente e que envolve todas as 
autoridades oficiais ligadas à segurança.

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. Um dos principais focos será a promoção da 
utilização segura da internet. O DNR irá também realizar as Jornadas de Radioescutismo, 
promovendo o radioescutismo como uma ferramenta pedagógica, bem como a utilização 
adequada e legal dos meios de comunicação via rádio. 

O Departamento Nacional de Centros Escutistas (DNCE) continuará o seu apoio aos 
diversos centros escutistas, promovendo encontros parcelares de modo a que consiga-
mos ter uma verdadeira rede de centros escutistas totalmente interligada e funcional. Um 
site geral de marcação de reservas, simples e funcional, será uma das nossas pretensões. 
Continuaremos o trabalho conjunto com os Diretores dos CCE para a melhoria contínua 
das equipas e dos espaços, reforçando a importância da vertente ambiental e da oferta de 
programas pedagógicos. O Departamento irá dar continuidade ao processo de criação 
de um Centro de Atividades Náuticas. 

O Centro de Documentação Escutista (CDE) pretende continuar as suas linhas de 
ação com a preservação digital da memória da associação, investindo na desmateriali-
zação dos documentos históricos. Desta forma aumenta a sua oferta na base de dados 
digital - ArqScouts, contribuindo para a divulgação da história da nossa associação. A 
recolha da história oral, será um objetivo estratégico, para continuar, com o objetivo de 
produzir um documentário sobre as memórias do escutismo de outros tempos, contadas 
pelos próprios, mas tão atual como nos nossos dias. 

A Biblioteca e o Arquivo, continuarão a ser catalogados e identificados, para uma melhor 
localização de toda a informação existente nas nossas instalações. O Museu do CNE, con-
tinuará a ser atualizado com alguns investimentos na exposição permanente, assim como 
nas exposições temporárias, de forma a melhorar a oferta formativa e pedagógica. 

Será criada uma equipa de guias de visitas, com o intuito de desenvolver a oferta peda-
gógica para os nossos visitantes.

O CDE, pretende continuar a participar, em encontros internacionais, nacionais, para me-
lhorar a relação com todos os parceiros. Enquanto membro fundador da Rede de Museus 
Escutistas de Portugal e da Rede de Europeia de Museus e Arquivos Escutistas e Guidistas, 
pretende continuar a colaborar na troca de experiências e a melhorar as relações e parce-
rias com os membros das redes.

Irá também continuar a apoiar todo o tipo de trabalhos de estudo, investigação, publi-
cações e estágios que nos sejam solicitados. Sendo uma equipa multidisciplinar, devido 
às suas competências técnicas, contamos com a colaboração de todos para continuar a 
preservar esta riqueza da nossa associação, a nossa memória!”

A Drave Rover Scout Centre (DRSC), um espaço de excelência de atividades para Ca-
minheiros e Companheiros, continuará a promoção dos seus programas, enquadrados 
nas necessidades formativas desta seção, aliando a natureza selvagem envolvente à bele-
za do local. Melhoramentos de alguns espaços, bem como o alargamento dos já existen-
tes, continuam a ser a nossa prioridade. 

O Campo Nacional de Atividades Escutistas (CNAE), tem sido o espaço de excelência 
dos últimos ACANAC’s devido às boas infraestruturas que se têm conseguido implementar, 
atraindo também escuteiros espanhóis bem como diversas atividades nacionais. Através de 
parcerias com as entidades locais, autárquicas e empresariais, temos conseguido aumentar 
a taxa de ocupação. A capela em campo continua a ser um local de visita por turistas dos 
mais variados países, atraídos pelos diversos prémios internacionais que tem recebido.  

O Centro Nacional Escutista de Fátima (CNEF) irá dinamizar e promover a oferta de 
excelência para a realização de atividades em Fátima e promover a capacidade de capta-
ção de ocupação e utilização por entidades externas, aumentando a sua utilização para 
além das grandes atividades escutistas. Disponibilizando um espaço de excelência para a 
obtenção da insígnia “Escutar Fátima”.

A Casa do Escuteiro II - Olaias, irá continuar ao serviço dos escuteiros que visitam Lis-
boa, proporcionando o apoio e acompanhamento necessários para a realização de ativi-
dades e visitas a Lisboa.
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Nas áreas que lhe estão confiadas a Secretaria Nacional para a Gestão (SNG) propõe para 
este ano escutista os seguintes objetivos:

 Serviços Administrativos e Financeiros

 Para este plano os objetivos principais para esta área centram-se nos seguintes pontos:

• Continuar a desenvolver as ações necessárias para desburocratizar, simplificar e 
profissionalizar algumas áreas dos serviços centrais;

• Fazer a primeira integração completa de todos os níveis;
• Continuar o processo de melhoramento dos processos de faturação, imobiliza-

do, comercial, fornecedores, contabilidade, etc.;
• Elaborar o novo MAF de acordo com as necessidades atuais e os procedimentos 

em vigor;
• Preparar em conjunto com a Secretaria Nacional dos Adultos o plano de forma-

ção para os vários níveis para as áreas administrativas e financeiras de acordo 
com as novas ferramentas;

• Preparar em conjunto com a Secretaria Nacional Pedagógica módulos financei-
ros e administrativos para cada secção;

• Continuar a apoiar na contabilidade organizada obrigatória para os níveis 2 e 3.
• Continuar a apoiar os agrupamentos na aplicação SIIC;
• Fazer uma avaliação junto dos agrupamentos deste primeiro período de utiliza-

ção do SIIC e preparar e corrigir situações que saiam dessa avaliação;
• Continuar a política de formação nas várias áreas (Contabilidade, Faturação, SIIC, 

SIIE, entre outras).
• Continuar o processo evolutivo das aplicações financeiras e administrativas.
• Elaborar um documento resultante do grupo de trabalho sobre as questões de 

sustentabilidade e que Junta Central queremos para o CNE.
• Documento com orientações e proposta de novas formas de financiamento para 

o CNE.

Recursos Humanos

Neste área e atendendo aos tempos que temos vivido com uma predominância no teletra-
balho iremos continuar a política de recursos humanos adaptando-a à nova realidade 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. Esperamos este ano retomar os encontros físicos 
entre todos os colaboradores do cne e em reuniões sectoriais encontrar os meios mais 

eficazes promovendo uma maior produtividade para todos os níveis

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.

Dar resposta às inúmeras ferramentas informáticas existentes ao serviço do CNE não só 
do nível central, como de todos os outros níveis.

Dinamizar o Cenas IT iniciado no ano anterior, como um grupo que permita o apoio à 
tomada de decisões nesta área pelas várias secretarias, no apoio na gestão de projectos, 
no desenvolvimento e acompanhamento de aplicações novas e existentes e ao nível das 
infraestruturas e segurança

DMF

Continuação na aposta no DMF Online como prestação de um serviço de proximidade 
para aquisição dos materiais necessários para atividade escutista. 

Continuar ação de apoio/formação junto dos DMFs para o cumprimento das regras de 
faturação, logística e contabilística de acordo com as novas regras legais que entraram 
em vigor no final de 2019

Aposta na qualidade e diversidade dos produtos, tendo presente a dimensão da susten-
tabilidade.

Continuação das reuniões de conselho de gestão

Campanha do Calendário 2022

Dinamizar a maior campanha de recolha de fundos e de imagem do CNE a nível nacional, 
na expectativa que estejam reunidas as condições normais para voltarmos aos níveis que 
esta campanha nos vinha habituando voltando ao objetivo mínimo de 400.000 calendá-
rios, para que se possa retomar a atribuição das verbas para os fundos criados para o 
efeito
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Fundo Canto de Patrulha

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

ServEscut

Continuar 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 
2022/2023. Optámos por manter os objetivos idênticos ao Plano Trienal e do Plano 
2021/2022, 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.
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Programa Educativo - MÉTODO ESCUTISTA

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
PE.1.1. Utilizar recursos de avaliação existentes para rever a necessidade de proceder a 

ajustamentos específicos no Programa Educativo;
• Reforçar a Dinâmica Nacional de Avaliação;
• Apresentação das conclusões da Dinâmica Nacional de Avaliação;

PE.1.2. Acompanhar a disseminação do Sistema de Progresso revisto; • continuar a reforçar a articulação com a Formação de Adultos;
• Ir ao encontro das solicitações das Regiões;

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; • Acompanhar os Agrupamentos Aéreos;
• Estudar a viabilidade da elaboração de uma "Insígnia de Aéreo"

PE.1.5. Continuar a revisão do Sistema de Especialidades; • Promover a inclusão de novas especialidades;
• Dinamizar a oportunidade pedagógica que é o Sistema de Especialidades;
• Divulgar o sistema de especialidades e as insígnias especiais;

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

• Realizar 1 Encontro Nacional de Chefes de Unidade;

PE.1.7. Realizar dinâmicas de avaliação regular do Programa Educativo; • ver PE 1.1

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

• Promover o projeto Bolota;
• Implementar a ferramenta Whakawhiti;
• Dinamizar o Albergue de Sonhos;

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;

• Promover o debate entre os Caminheiros e Chefes de Clã;
• Usar o Albergue de Sonhos para dinamizar a vivência da IV Secção, principalmente em 

Clãs com poucos Caminheiros.
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Programa Educativo - FERRAMENTAS

Ações para 2022/2023 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;
• Realizar o CHA das 21 de forma virtual;
• 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;

• Promover os recursos já existentes (biblioteca, site, ...);
• Dinamizar o Tecoree 2023, tendo 75% das Regiões presentes no Torneio Final;
• Dinamização do Whakawhiti, com entrega de 500 anilhas.
• Alimentar o Baú de oportunidades.

PE.2.3. Disponibilizar ferramentas pedagógicas, com Oportunidades Educativas, para 
trabalhar 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 2022/2023;
• Propôr dinâmicas de vivência do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa;
• Facultar dinâmicas de vivência dos Patronos das Secções.
• Promover o site "Fé que se enTenda";

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

• Programa Educativo (revisão);
• Primeiros passos do livro do Escutismo Marítimo;
• Publicação dos manuais das Secções;
• 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;

• Apresentar resumo do ENG 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:
• Tecoree 2023;
• Whakawhiti;
• Albergue de Sonhos; 
• Dinâmicas dos Patronos.
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Programa Educativo - PROJETOS PEDAGÓGICOS

Ações para 2022/2023 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 Nacional 
da Pedagogia da Fé;

• Promover que 80% das Regiões realizem partilha regional da LPB e que 20% dos Agru-
pamentos 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;

- Candidatura ao acolhimento do MOOT2025 • Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no projeto de acolhimento 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."

- Scouts of the World Award • Investir na divulgação e dinamização da iniciativa em regiões onde não há SWA's entre-
gues;

- 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 nossas 

regiões;"

- Comemoração dos Aniversários do CNE • Ao longo de todo o ano escutista, operacionalizar o Programa de Celebrações do Cen-
tenário, aprovado em Conselho Nacional.

• Celebração dos 100 anos do CNE, em Braga, segundo os objetivos definidos no Progra-
ma das Celebrações do Centenário do CNE.

• Realizar de 1 Congresso, como atividade de Encerramento das Comemorações do Cen-
tenário do CNE.
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Programa Educativo - PROJETOS PEDAGÓGICOS

Ações para 2022/2023 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:

- Trees of the World • Dinamizar o aumento da participação com parcerias que permitam alavancar o projeto.

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

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

- Mês do Mar • Colaborar com o Oceanário e Fundação Oceano Azul numa iniciativa nacional de sens-
bilização para as questões do lixo marinho e oceanos.

- Projeto Eletrão - Recolha de Pilhas e Eletrodomésticos • Promover a economia circular em parceria com o Eletrão.

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

- Projeto Invasoras • Dinamizar a ação de sensibilização para a remoção e controlo de espécies invasoras.

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

- Coastwatch • Relançar o projeto na associação.

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 dinâmicas de discussão e trabalho nas áreas do ambiente e da sustentabi-
lidade.

PE.3.5. Apoiar as equipas de gestão dos Centros e Campos Escutistas para neles criar 
oferta 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 externas.

- 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 educati-
vas no âmbito das comunicações e internet.

• Colaborar com as Regiões na preparação da estação nacional e respetiva dinâmica.
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Capacitação de Adultos Voluntários - PATRULHA

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
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;

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

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

• Implementar medidas necessárias para a aplicação das conclusões dos diferentes gru-
pos 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 

• Envolver as Regiões na recolha de ferramentas e boas práticas, por forma a criar uma 
bolsa de recursos de ferramentas e boas práticas para partilhar entre todas as regiões;

• Promover encontros tematicos (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.
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Capacitação de Adultos Voluntários - RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO INICIAL

Capacitação de Adultos Voluntários - FORMAÇÃO CONTÍNUA

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
CAV.2.1. Proceder às melhorias prioritárias, identificadas com as Regiões, no Recrutamen-

to e Formação Inicial, com a necessária revisão dos documentos-base aprovados 
relacionados com estas áreas;

• Elaborar uma proposta de alteração na fase de recrutamento e Formação Inicial;
• Apresentar e discutir a proposta de alteração com os Secretários Regionais e formado-

res;
• Elaborar uma proposta final de alteração do recrutamento e formação inicial, tendo em 

conta os contributos das Regiões e dos formadores;
• Apresentar a 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;

• Produzir ferramentas e documentos que reflitam as alterações necessárias;
• 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;

• Continuar 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;

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.

Ações para 2022/2023 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 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 Regio-
nais e Formadores, com base no relatório do primeiro ano de implementação;

• Delinear com os secretários regionais as bases para a proposta final da formação conti-
nua."

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 definir 
um plano para a disseminação da sua utilização pelas Regiões.
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Capacitação de Adultos Voluntários - ESCUTISMO MOVIMENTO SEGURO

Capacitação de Adultos Voluntários - CONTEÚDOS

Ações para 2022/2023 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 Escu-
tismo: 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;

CAV.4.2. Capacitar os Formadores do CNE para os diferentes módulos do Escutismo 
Movimento Seguro;

• Apoiar as Regiões na realização e desenvolvimento de momentos de formação/ capaci-
tação 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.

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
CAV.5.1. Compilar o conteúdo dos módulos desenvolvidos para formação no CNE e 

divulgá-los por todos os formadores e diretores de formação;
• Criar uma equipa de trabalho para proceder à elaboração/revisão e aprovação de mó-

dulos 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 
Plataforma 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 coor-
denação 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 estabeleci-
das para as necessidades identificadas (processo contínuo);

• Criar o backoffice para a plataforma e também um processo de disseminação de apren-
dizagem do funcionamento da mesma.
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Sustentabilidade - DESENVOLVIMENTO

Ações para 2022/2023 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 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 indica-

dores para aferir a aplicação dos instrumentos E: MS ao nível local;
• Apresentar um 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 2022/2023 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. w

SUS.2.2. Realização de um fórum nacional sobre o papel do escutismo na Proteção Civil.

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 impacte 
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 ambiente e 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 contínua.

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 Escutis-
mo.

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 2022/2023 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 esteob-

jetivo;
• Dinamizar, nos vários fóruns de Caminheiros, a participação nos órgãos onde os Cami-

nheiros 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.

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 Dirigentes 
com menos de 30 anos);

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

EJ.1.7. Manter a dinâmica anual dos Encontros Regionais e Nacional de Guias; • não aplicável em 2022/2023

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 nú-
cleo;

• 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 Dirigentes 
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; • não aplicável em 2022/2023

EJ.1.12. Reforçar a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão nas 
estruturas nacionais.

• Realização do 21º ciclo do Cenáculo Nacional;
• Reunir anualmente com a EP Cenáculo e discutir os desafios levantados pelos Caminhei-

ros;



Proposta | Plano Anual 2022/2023 | 34

Um CNE - REVISÃO ESTATUTÁRIA E REGULAMENTAR 

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
1CNE.1.1. Concluir o processo de revisão estatutária;

1CNE.1.2. Apresentar, em Conselho Nacional, a proposta de revisão regulamentar: 

- Regulamento Geral, • Discutir proposta de revisão do Regulamento Geral

- Regulamento de Justiça e Disciplina, • Discutir proposta de revisão do Regulamento de Justiça e Disciplina

- Regulamento Eleitoral, • Discutir proposta de revisão do Regulamento Eleitoral

- Regulamento de Uniformes, Distintivos e Bandeiras • Discutir proposta de revisão do Regulamento de Uniformes, Distintivos e Bandeiras

- Regulamento dos DMF, • Discutir proposta de revisão do Regulamentos dos DMF

- Regulamento de Protocolo; • Discutir proposta de revisão do Regulamento de Protocolo

1CNE.1.3. Aval iar e refletir sobre a viabilidade de proceder a algumas propostas de me-
lhoria dos Estatutos.

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

Ações para 2022/2023 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;

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

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

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

• Ter um local on-line com todos os manuais, tutoriais, 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 
jurídico;

• 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; 
• Refletir sobre a necessidade de novo ajustamento de receitas e despesas.
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Um CNE - CENTENÁRIO DO CNE 

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
1CNE.3.1. Planear a comemoração do centenário do CNE e preparar os eventos que se 

insiram no mandato 2020-2023;
• Ao longo de todo o ano escutista, operacionalizar o Programa de Celebrações do Cen-

tenário, aprovado em Conselho Nacional.
• Ver PE 3.1

1CNE.3.2. Organizar o XXIV ACANAC em agosto de 2022; • Lançar modelo do Acanac;
• Iniciar o trabalho de preparação com uma equipa autónoma;
• Orçamentar o Acanac e lançar campanha de divulgação e inscrições;
• Iniciar a preparação da atividade.

1CNE.3.3. Apresentar uma proposta de revisão do uniforme para entrada em vigor no 
XXIV 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-jornadas);
• Divulgar dinâmicas de preparação dos Escuteiros e de envolvimento da Comunidade;
• 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 
discutir temas estratégicos de interesse para o CNE;

• Dialogar com as Regiões para 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 traba-
lho conjunto, no seio da Federação Escutista de Portugal, de preparação do 
evento;

• Enriquecer a equipa de preparação;
• Apresentar modelo de organização e orçamento global;
•  Realização de reuniões mensais com a Comissão Executiva da FEP.

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

• Realização de entrevistas presenciais a escuteiros identificados pelas respetivas regio-
nais

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
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Um CNE -  ENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS

Ações para 2022/2023 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 preencher 

em demasia a agenda das reuniões presenciais.

- Discutir temas de interesse e preocupação da Junta Central e/ou das Regiões;

- 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.

- 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 pro-
cura de soluções que sirvam para os problemas identificados;

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 vá-
rios comités em simultâneo, pelo menos 1 por ano (diminui custos de desloca-
ção 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.



Proposta | Plano Anual 2022/2023 | 38

Comunicação e Relações Externas - COMUNICAÇÃO

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
C&RE.1.1. Desenvolver uma nova estratégia de comunicação:  

- Centralizar os conteúdos; • Usar a flor de lis online e site do escutismo como espaço de agregação de conteúdos.

- Promover nos vários canais; • Usar as redes sociais ou outros canais para promover os conteúdos.

- Prioritizar a ação Local.

C&RE.1.2. Melhorar as funcionalidades e acessibilidades do Site do CNE: • Finalizar o processo de revisão do portal de CNE, melhorando a informação, interação 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 publicida-
de) para divulgar o CNE junto de públicos-alvo, de acordo com a estratégia de 
desenvolvimento e de comunicação;

• Distribuir os instrumentos de comunicação para abordar a comunidade local, divulgan-
do 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 encontros com a presença de todas as Regiões;
• Continuar a alimentar a 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 res-

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

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
C&RE.2.1. Construir um manual para a representação e formar os nossos jovens como 

forma 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 internacionais;

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

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 A;
• Promover as oportunidades de cariz internacional em atividades Nacionais e Regionais 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 portugue-
ses nos grupos de trabalho e em órgãos  da OMME;

• Garantir aos Escuteiros presentes nos grupos de trabalho internacionais do escutismo 
apoio, político (suporte na sua seleção e nomeação), institucional (contatos e apoio no 
desenvolvimento das suas competências), financeiro (despesas de deslocação) e logísti-
co (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 contexto 

da Federação Escutista de Portugal (FEP);
• Preparar, em conjunto, a participação do contingente da FEP 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.

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 mundial;
• 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 
mundial;

• Incluir dinâmicas de caráter internacional nas atividades regionais em 20% das Regiões;                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                             

• Assegurar que todas as atividades de cariz internacional têm um acompanhamento pe-
dagógico;                                                                                                                                                                                                                                     

• 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 internacio-

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

xa adesão incidindo a Insígnia da Lusofonia.
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Comunicação e Relações Externas - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Ações para 2022/2023 Indicadores de desempenho
C&RE.2.7. Iniciar o trabalho com vista a colocar as parcerias existentes em funcionamento; • Promover/dinamizar reunião da Comunidade Escutismo Lusofono;

• Dinamizar as áreas de ação presentes nos protocolos e parcerias existentes nomeada-
mente e estabelecer contatos para o estabelecimento de novas parcerias;

• 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.

Comunicação e Relações Externas - REPRESENTAÇÃO  NACIONAL

Ações para 2022/2023 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 representado 
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 desenvolvi-
mento (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, secreta-
rias de estado e outros órgãos nacionais, regionais e locais, no desenvolvimen-
to 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 Externas- ECLESIAL

Comunicação e Relações - PARCERIAS

Ações para 2022/2023 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 Episcopal;
• 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 
relação 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 organizações-
-membro

C&RE.4.4. Participar mais ativamente na Rede Casa Comum, uma iniciativa de organi-
zações 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 2022/2023 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.5.3. 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 
2022/2023

Data Local O quê Para quem

outubro

4 Nacional Dia de S. Francisco 
de Assis I Secção

5 A definir Encontro SNAS Departamentos 
SNAS

12 a 13 Fátima “Operação Fátima” 
- DNPC

III e IV Secção e 
Dirigentes

14 a 16 Palhaça - Aveiro JOTA JOTI Todos

15 virtual Conselho 
Consultivo Marítimo CA´s Marítimos

15 e 16 DRSC - Drave Ephata IV Secção

28 a 30 A definir Mercado 
Internacional Todos

A definir A definir
Encontro 

Internacional de 
Colecionadores

CDE e 
Colecionadores

novembro

2 virtual CHA das 21 SRP´s

12 a 13 presencial 4X4 candidatos a diri-
gente e dirigentes

11 a 13 Famões FESCUT IV Secção e 
Dirigentes

19 e 20 A definir
Encontro 

Nacional de Chefes 
de Unidade

Chefes de Unidade

19 ou 26 A definir Ação Bandeira 
Mês do Mar

CNE e Sociedade 
Civil

26 e 27 A definir Conselho Nacional 
Extraordinário

Representantes aos 
Conselhos 
Nacionais

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

A definir CAF Dirigentes
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Data Local O quê Para quem

 A definir A definir Jornadas 
Radioescutismo

IV Secção e 
Dirigentes

A definir A definir Encontro Rede Eu-
ropeia de Museus Equipas Museus

A definir A definir
Encontro de Dele-
gados Ambiente e 
Sustentabilidade

Delegados Núcleo 
e Regionais

dezembro

11 Santuário Fátima Luz da Paz de Belém Todos

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

 A definir A definir 
Inauguração Expo-

sição temporária do 
ambiente no CNE

Todos

janeiro

4 virtual CHA das 21 SRP´s

15 Regiões Tecoree - Fase 
Regional III Secção

25 Nacional Dia da conversão 
de S. Paulo IV Secção

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

A definir presencial Seminário Nacional 
Entrelinhas IV e Dirigentes

A definir A definir
Lançamento do 

jogo “Arca” – oferta 
educativa do Museu

Todos

 A definir A definir
Encontro de De-
legados Proteção 

Civil
Delegados PC

A definir CAF Dirigentes

fevereiro

11 e 12 A definir Jornadas 
Radioescutismo

III e IV Secção e 
Dirigentes

22 Nacional Dia do Fundador Todos

Data Local O quê Para quem

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

A definir CAF Dirigentes

março

1 virtual CHA das 21 SRP´s

4 virtual Conselho 
Consultivo Marítimo CA´s Marítimos

4 e 5 Conselho Nacional 
Plenário Dirigentes

21 Zoom Webinar Trees for 
the world Todos

A definir A definir IC Network Junta Central

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

 A definir A definir Congresso 
Escutismo e ODS Todos

A definir A definir

Jogo comemorativo 
do Dia Internacional 

da Proteção Civil - 
Clube de Proteção 

Civil

A todos

abril

15 Fatima Enforma

16 a 17 A definir Field-Day Todos

30 CEO Encontro Diretores 
Centros Escutistas Diretores CCE’s

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

A definir A definir Cimeira Ibérica Junta Central

A definir  A definir Grupo de Lisboa Junta Central

A definir A definir
Curso Nacional 

Formação Proteção 
Civil

Todos

A definir A definir AGORA IV Secção + 
Internacional
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Data Local O quê Para quem

maio

3 virtual CHA das 21 SRP´s

12 a 13 Fátima Operação Serviço 
Santuário - DNPC

IV Secção e 
Dirigentes

21 CFPHC - Palhaça Encontro Diretores 
Centros Escutistas Diretores CCE’s

22 Penha Guimarães Encontro Diretores 
Centros Escutistas Diretores CCE’s

27 e 28 Braga Comemoração dos 
100 anos do CNE Todos

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

A definir A definir 

Encontro Nacional 
de Delegados de 

Ambiente e 
Sustentabilidade

Todos

junho

10 Fátima Operação Serviço 
Santuário - DNPC

IV Secção e 
Dirigentes

30, 1 e 2 (jul) Conselho Consulti-
vo Nacional

Chefes Regionais, 
Ex-chefes nacionais, 

presidentes dos 
órgãos nacionais

A definir presencial Sessão de formação 
Entrelinhas

Diretores de 
formação

julho

5 virtual CHA das 21 SRP´s

26 a 31 Dioceses JMJ - Dias nas 
dioceses Todos

agosto

1 a 6 Lisboa JMJ III, IV secções e 
Dirigentes

1 a 12 República da Coreia 25º Jamboree Mun-
dial do Escutismo

III, IV secções e 
Dirigentes

8 a 15 DRSC - Drave Sol a Sol IV Secção

Data Local O quê Para quem

A definir A definir Explorer Belt IV Secção

setembro

1 a 4 CNAE Tecoree - Fase final III Secção

16 e 17 DRSC - Drave Dravim IV Secção

24 Fátima

Conselho Consulti-
vo Nacional, Comité 
Pedagógico, Comité 

de Adultos
 

A definir KISC Portuguese Work 
Party

IV Secção  e 
Dirigentes

A definir Coimbra

Congresso en-
cerramento das 

Comemorações do 
Centenário

IV Dirigentes



Nota: este orçamento prevê a liquidação de inscrições do Jamboree 2023, cuja co-
brança ocorreu em 2022, de 420 mil Euros. Sem este montante, o orçamento prevê um 
excedente de cerca de 12.500 Euros
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Orçamento Junta Central Ano 
2022-2023 Despesa Receita Saldo

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

Chefe Nacional Adjunto 138 200,00 157 000,00 18 800,00

Assistência Nacional 61 800,00 46 300,00 -15 500,00

Secretaria Internacional 493 900,00 15 900,00 -478 000,00

Secretaria Nacional Peda-
gógica 139 500,00 83 650,00 -55 850,00

Secretaria Nacional Adultos 91 450,00 55 650,00 -35 800,00

Secretaria Nacional para o 
Ambiente e Sustentabilidade 178 350,00 74 430,00 -103 920,00

Secretaria Nacional Para os 
Projetos 264 050,00 216 500,00 -47 550,00

Secretaria Nacional para a 
Gestão 231 501,76 150 000,00 -81 501,76

Associados 528 200,00 887 000,00 358 800,00

Órgãos Nacionais 39 449,28 0,00 -39 449,28

Gerais 445 000,00 246 805,00 -198 195,00

DMF 1 227 980,00 1 549 500,00 321 520,00

Total 3 890 381,04 3 482 735,00 -407 646,04

6. Orçamento

ser-agir-saber
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            Chefe Nacional Adjunto Despesa Receita Saldo

Representação
Representação Interna (eventos locais, 
regionais 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 (ENC) 1 000,00 0,00 -1 000,00
Equipa Nacional Comunicação Interna 1 000,00 0,00 -1 000,00
Equipa Nacional Comunicação Externa 5 000,00 0,00 -5 000,00
Equipa Nacional para o Online (ENO) 15 000,00 0,00 -15 000,00
Equipa Nacional de Design e Publicações 
(ENDP) 1 500,00 0,00 -1 500,00

Equipa Nacional Escutismo TV 1 500,00 0,00 -1 500,00
Equipa Nacional Redes Sociais 1 500,00 0,00 -1 500,00
Equipa Nacional Apps 15 000,00 0,00 -15 000,00
Sub-total 41 500,00 0,00 -41 500,00
Flor-de-Lis
Assinaturas 0,00 152 000,00 152 000,00
Tipografia e Desenhos 51 900,00 0,00 -51 900,00
Plataforma Flor de Lis Digital 5 000,00 0,00 -5 000,00
Quotas da AIND e AIIC - Imprensa 1 000,00 0,00 -1 000,00
Deslocações, Estadas, Tlm e Outros 3 000,00 0,00 -3 000,00
Material Reportagem 1 000,00 0,00 -1 000,00
Material Escritório Outros 500,00 0,00 -500,00
Portes Correio 25 800,00 0,00 -25 800,00
Despesas Extra Envio 1 000,00 0,00 -1 000,00
Outros Custos 500,00 0,00 -500,00
Sub-total 89 700,00 152 000,00 62 300,00
Publicações
Publicações 2 500,00 5 000,00 2 500,00
Sub-total 2 500,00 5 000,00 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 - Chefe Nacional Adjunto 138 200,00 157 000,00 18 800,00

              Chefia Nacional Despesa Receita Saldo

Atividades
ACAREGs / ACANUCs 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 
representações 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 - Chefia Nacional 51 000,00 0,00 -51 000,00
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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 2 000,00 0,00 -2 000,00

Atividades Assistência Nacional 3 000,00 0,00 -3 000,00

Atividades Internacionais 1 500,00 0,00 -1 500,00

Assistência Jamboree 2 000,00 0,00 -2 000,00

Projeto Entre Linhas 46 300,00 46 300,00 0,00

Sub-total 55 800,00 46 300,00 -9 500,00

Reuniões

Reuniões 6 000,00 0,00 -6 000,00

Sub-total 6 000,00 0,00 -6 000,00

Total - Assistência Nacional 61 800,00 46 300,00 -15 500,00

               Secretaria Internacional Despesa Receita Saldo

Representação Institucional
Apoio ao membro Comité CICE-EM ( Rui 
Teixeira) 4 000,00 2 000,00 -2 000,00

Conferencia Europeia CICE-EM 5 000,00 0,00 -5 000,00
Apoio assistente Mundial da CICE ( Pde Luís 
Marinho) 10 000,00 0,00 -10 000,00

CEL- Comunidade Escutismo Lusófono 1 000,00 0,00 -1 000,00
Cimeira Ibérica (MSC) 1 200,00 0,00 -1 200,00
GdL- Grupo de Lisboa 2 000,00 0,00 -2 000,00
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...) 3 000,00 0,00 -3 000,00
Representação Institucional 3 000,00 0,00 -3 000,00
Sub-total 31 400,00 2 000,00 -29 400,00
Dinâmicas
Jamboree Mundial (preparação) 4 000,00 0,00 -4 000,00
World Scout Jamboree Korea 2023
 (Inscrições) 420 000,00 0,00 -420 000,00

Explorer Belt 9 500,00 9 000,00 -500,00
Insígnia Scout Yacob 500,00 350,00 -150,00
Insígnia Lusofonia 500,00 150,00 -350,00
Insígnia Scouts- Criando um Mundo Melhor 500,00 400,00 -100,00
Interlocutores Internacionais 1 000,00 0,00 -1 000,00
outras atividades 3 000,00 0,00 -3 000,00
PWP - Portuguese Work Party 4 300,00 4 000,00 -300,00
Representação institucional atividades 2 200,00 0,00 -2 200,00
Sub-total 445 500,00 13 900,00 -431 600,00
Outros
Comunicação (publicidade e promoção) 1 000,00 0,00 -1 000,00
Dinâmicas Gerais SI 3 000,00 0,00 -3 000,00
Fundo Francisco Sousa Dias 9 000,00 0,00 -9 000,00
Representação institucional 1 500,00 0,00 -1 500,00
Reuniões de Equipa 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões Institucionais 1 500,00 0,00 -1 500,00
Sub-total 17 000,00 0,00 -17 000,00

Total - Secretaria Internacional 493 900,00 15 900,00 -478 000,00
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Secretaria Nacional Pedagógica Despesa Receita Saldo

Atividades
Acompanhamento do Cenáculo Nacional 10 500,00 4 650,00 -5 850,00
Agora 2023 2 000,00 0,00 -2 000,00
Apoio à implementação do Programa 
Educativo 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
Whakawhiti - Ferramenta para II Secção 1 000,00 750,00 -250,00
Encontro Nacional de Chefes de Unidade 52 500,00 37 500,00 -15 000,00
Projeto Caminheirismo 2.0 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 112 250,00 83 650,00 -28 600,00
Pedagogia da Fé
Reuniões da Pedagogia da Fé 250,00 0,00 -250,00
Jornada Mundial da Juventude 2023 
(Preparação) 5 000,00 0,00 -5 000,00

Sub-total 5 250,00 0,00 -5 250,00
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 
Pedagógicas 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
Comites 1 000,00 0,00 -1 000,00
Reuniões SNP 1 500,00 0,00 -1 500,00
Reuniões SNP - Equipas 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 139 500,00 83 650,00 -55 850,00

              Secretaria Nacional dos Adultos Despesa Receita Saldo

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

Apoio/iniciativas/formação no Estrangeiro 1 200,00 0,00 -1 200,00
Comité Nacional dos Adultos 1 000,00 0,00 -1 000,00
Cursos de Formação Marítima 1 500,00 2 250,00 750,00
Cursos de formação para Formadores 3 000,00 4 500,00 1 500,00
Desenvolvimento do Ciclo de vida dos 
Adultos no Escutismo 2 500,00 0,00 -2 500,00

Escutismo Movimento Seguro 5 000,00 900,00 -4 100,00
Enforma/EDF 1 250,00 1 500,00 250,00
Outras iniciativas dos Adultos 500,00 0,00 -500,00
Percurso Inicial de Formação nos 
Agrupamentos Extra-Territoriais 500,00 0,00 -500,00

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

Projecto Movimento Seguro (Porticus/MSC) 30 000,00 45 000,00 15 000,00
Sub-total 49 200,00 54 150,00 4 950,00
Geral
4 x 4: Fé Todo-o-Terreno 1 750,00 1 500,00 -250,00
Outras Iniciativas com Adultos 1 000,00 0,00 -1 000,00
Périplo regional 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 3 750,00 1 500,00 -2 250,00
Recursos e Ferramentas de Formação
Aquisições de Material 1 000,00 0,00 -1 000,00
Suporte à Plataforma informática de Gestão 
da Formação 25 000,00 0,00 -25 000,00

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

Desenvolvimento de Ferramentas de 
Formação e Publicações 2 000,00 0,00 -2 000,00

Sub-total 36 000,00 0,00 -36 000,00
Reuniões
Reuniões Adultos 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 91 450,00 55 650,00 -35 800,00
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Secretaria Nacional para o 
Ambiente e Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

Atividades
Encontros Anuais da Secretaria 1 000,00 0,00 -1 000,00
Participação em Seminario Internacional 1 250,00 0,00 -1 250,00
Sub-total 2 250,00 0,00 -2 250,00
Iniciativas ODS
Implementação Aplicação ODS 2 500,00 1 000,00 -1 500,00
Apoio às Regiões /Núcleos /Cenáculos 1 500,00 0,00 -1 500,00
Participação em conferencias 
internacionais ODS 1 250,00 0,00 -1 250,00

Aquisição de materiais para jogos e formações 1 500,00 0,00 -1 500,00
Seminário / Congresso Escutismo e ODS 12 500,00 2 500,00 -10 000,00
Sub-total 19 250,00 3 500,00 -15 750,00
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
Deslocações e Acompanhamento 
Iniciativas Regionais/Núcleo 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 400,00 0,00 -400,00
Operações Fátima 750,00 0,00 -750,00
Clube Proteção Civil 300,00 0,00 -300,00
Curso Formação Proteção Civil 300,00 0,00 -300,00
Visita a Campos e Centros Escutistas 250,00 0,00 -250,00
Apoio às Regiões 500,00 0,00 -500,00
Criação de meios de divulgação e 
sensibilização 500,00 0,00 -500,00

Encontro Nacional de Delegados ou 
"Seminário: a Proteção Civil no CNE" 1 750,00 1 200,00 -550,00

Aquisição e manutenção de equipamentos 100,00 0,00 -100,00
Implementação do Projeto ESRI 250,00 0,00 -250,00
Comunicações 100,00 0,00 -100,00
Sub-total 5 200,00 1 200,00 -4 000,00

Secretaria Nacional para o 
Ambiente e Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

Iniciativas DNA
Exposição Escutismo e Ambiente 250,00 0,00 -250,00
Promoção dos Projetos DNA 2 000,00 0,00 -2 000,00
Promoção Insígnias área DNA 1 000,00 2 250,00 1 250,00
Desenvolvimentp de programa de educação 
Ambiental CCE 750,00 0,00 -750,00

Iniciativas Regionais/Núcleos de Ambiente 1 500,00 0,00 -1 500,00
Atividade Nacional de Ambiente 3 000,00 1 000,00 -2 000,00
Atividade Internacional 12 500,00 2 500,00 -10 000,00
Aquisição e manutenção de equipamento 250,00 0,00 -250,00
Sub-total 21 250,00 5 750,00 -15 500,00
Iniciativas do DNCE
Acompanhamentos aos CCE’s e CCE's de 
Excelência 1 300,00 0,00 -1 300,00

Reuniões com Directores CCE's 1 350,00 1 350,00 0,00
Aquisição Placas CCE Excelência 250,00 0,00 -250,00
Divulgação CCE's 300,00 0,00 -300,00
Participação na Conferencia Europeia de CE's 1 000,00 0,00 -1 000,00
Levantamento e caracterização dos CCE's 300,00 0,00 -300,00
Plataforma Centros Escutistas 700,00 0,00 -700,00
Fundo Gilwell Park 5 000,00 0,00 -5 000,00
Sub-total 10 200,00 1 350,00 -8 850,00
Iniciativas do CDE
Apoios de Entidades Externas / Donativos 0,00 3 000,00 3 000,00
Despesas operacionais 2 250,00 0,00 -2 250,00
Software de Gestão Arquivo / Museu / Biblioteca 4 100,00 0,00 -4 100,00
Compras de objetos / documentos / livros / 
revistas 1 000,00 0,00 -1 000,00

Digitalização VHS / Slides / Documentos e 
Fotografias 6 500,00 0,00 -6 500,00

Requalificação do espaço 1 000,00 0,00 -1 000,00
Exposição 1 250,00 0,00 -1 250,00
Formação 750,00 0,00 -750,00
Deslocações / Reuniões / Encontros 1 250,00 0,00 -1 250,00
Filatelia 500,00 0,00 -500,00
Recolha da história oral do CNE 4 000,00 0,00 -4 000,00
Estágios 750,00 0,00 -750,00
Sub-total 23 350,00 3 000,00 -20 350,00
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Secretaria Nacional para o 
Ambiente e Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

Reuniões
Reuniões do Sec.Nacional e Adjunto 1 500,00 0,00 -1 500,00
Reuniões dos membros do DNR 250,00 0,00 -250,00
Reuniões dos Membros do DNPCS 250,00 0,00 -250,00
Reuniões dos membros do DNA 250,00 0,00 -250,00
Reuniões dos membro do DNCE 250,00 0,00 -250,00
Reuniões dos membros do CDE 200,00 0,00 -200,00
Reuniões dos membros DODS 200,00 0,00 -200,00
Sub-total 2 900,00 0,00 -2 900,00
CNAE - Operacionais
CNAE - Despesas Operacionais
/Funcionamento 23 000,00 0,00 -23 000,00

CNAE - Despesas Investimentos 5 000,00 0,00 -5 000,00
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 7 000,00 7 000,00
Sub-total 28 000,00 11 480,00 -16 520,00
CNEF - Operacionais
CNEF - Despesas Operacionais
/Funcionamento 15 000,00 0,00 -15 000,00

CNEF - Despesas Investimentos 3 000,00 0,00 -3 000,00
CNEF - Apoios e Receitas - Estadias 0,00 15 000,00 15 000,00
CNEF - Venda de Insignias 0,00 100,00 100,00
Sub-total 18 000,00 15 100,00 -2 900,00

Secretaria Nacional para o 
Ambiente e Sustentabilidade Despesa Receita Saldo

DRAVE - Operacionais
DRAVE - Ephata 600,00 500,00 -100,00
DRAVE - Sol-a-Sol 3 000,00 2 500,00 -500,00
DRAVE - Dravim 2 500,00 2 250,00 -250,00
DRAVE - Talitha Kum 1 750,00 1 500,00 -250,00
DRAVE - European Conference Centres 500,00 0,00 -500,00
DRAVE - Programas (Pedagógico, Trialto e 
SCENES) 1 000,00 250,00 -750,00

DRAVE - Despesas Operacionais 8 000,00 5 500,00 -2 500,00
DRAVE - Despesas Investimento 12 500,00 0,00 -12 500,00
DRAVE - Merchandising 1 000,00 3 000,00 2 000,00
DRAVE - Insígnias 400,00 1 250,00 850,00
DRAVE - EGBNIV 3 000,00 250,00 -2 750,00
Sub-total 34 250,00 17 000,00 -17 250,00
Casa do Escuteiro I - Operacionais
Casa do Escuteiro - Despesas Operacionais
/Funcionamento 750,00 0,00 -750,00

Sub-total 750,00 0,00 -750,00
Casa do Escuteiro II - Operacionais
CEII - Despesas Operacionais/Funcionamento 4 750,00 0,00 -4 750,00
CEII - Despesas Investimento 3 500,00 0,00 -3 500,00
CEII - Apoios e Receitas - Estadias 0,00 10 500,00 10 500,00
CEII - Venda de Insignias e outros artigos 0,00 100,00 100,00
Sub-total 8 250,00 10 600,00 2 350,00

Total Secretaria Nacional para o 
Ambiente e Sustentabilidade 178 350,00 74 430,00 -103 920,00
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           Secretaria Nacional Para os Projetos Despesa Receita Saldo

Comemorações do Centenário do CNE
Estudo do Voluntariado 1 200,00 200,00 -1 000,00
Insignias Centenário 1 500,00 3 000,00 1 500,00
Complemento Insignias Centenário 1 000,00 5 000,00 4 000,00
Tradução e publicação Obras fundamentais BP 1 500,00 0,00 -1 500,00
Kit Centenário para Agrupamentos 1 000,00 0,00 -1 000,00
Foto-Anuário dos Agrupamentos 2 000,00 0,00 -2 000,00
Dia do Centenário 215 000,00 200 000,00 -15 000,00
Congresso Encerramento Comemorações 
Centenário 7 000,00 2 000,00 -5 000,00

Exposição Centenário 6 000,00 0,00 -6 000,00
Vídeos temáticos 1 500,00 0,00 -1 500,00
Sub-total 237 700,00 210 200,00 -27 500,00
Projetos
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 6 000,00 0,00 -6 000,00
Outras Iniciativas 1 000,00 0,00 -1 000,00
Sub-total 23 350,00 6 300,00 -17 050,00
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 264 050,00 216 500,00 -47 550,00

   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 70 000,00 150 000,00 80 000,00
Sub-total 70 000,00 150 000,00 80 000,00
Investimentos
Sede Nacional 5 000,00 0,00 -5 000,00
Sub-total 5 000,00 0,00 -5 000,00
Suporte e Manutenção Informática para as 
Aplicações
SIIE (Suporte e Novos Desenvolvimentos) 24 664,00 0,00 -24 664,00
SIIC (Suporte Fecho da fase 1) 15 000,00 0,00 -15 000,00
Apoio às Regiões, Núcleos, DMF 
Contabilidade/Faturação/Logística 37 337,76 0,00 -37 337,76

Prestação de Serviços de Aplicações, 
Alojamento, E-mail,servidores, suporte e 
manutenção

65 000,00 0,00 -65 000,00

Sub-total 142 001,76 0,00 -142 001,76
Total - Secretaria Nacional para a Gestão 231 501,76 150 000,00 -81 501,76
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        Órgãos Nacionais Despesa Receita Saldo

Conselhos Nacionais
Conselhos Nacionais 3 000,00 0,00 -3 000,00
Mesa dos Conselhos Nacionais 1 400,00 0,00 -1 400,00
Junta Central 1 600,00 0,00 -1 600,00
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional 1 000,00 0,00 -1 000,00
Comissão Eleitoral Nacional 600,00 0,00 -600,00
Sub-total 7 600,00 0,00 -7 600,00
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 15 000,00 0,00 -15 000,00
Sub-total 15 000,00 0,00 -15 000,00
Assistente Nacional
Contributo para Conferência Episcopal 14 349,28 0,00 -14 349,28
Sub-total 14 349,28 0,00 -14 349,28

Total - Órgãos Nacionais 39 449,28 0,00 -39 449,28

ser-agir-saber

         Associados Despesa Receita Saldo

Quotizações / Censos e Seguro
Quota Nacional (6€ para 68.000 associados) 0,00 408 000,00 408 000,00
Derrama (15% da quota nacional) 61 200,00 0,00 -61 200,00
Quota Internacional (1,25€ Receita / Despesa 
para 68.000) 85 000,00 85 000,00 0,00

Seguro Escutista - Jovens 3€ x 54.000 162 000,00 162 000,00 0,00
Seguro Escutista - Dirigentes 15€ x 14.000 210 000,00 210 000,00 0,00
Outras quotas 2 000,00 0,00 -2 000,00
Sub-total 520 200,00 865 000,00 344 800,00
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 528 200,00 887 000,00 358 800,00

          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 
equipamentos 4 000,00 0,00 -4 000,00

Limpeza, higiene e conforto 4 000,00 0,00 -4 000,00
Material de Escritório 3 000,00 0,00 -3 000,00
Vigilância e Segurança 4 000,00 0,00 -4 000,00
Comunicação - Telefone / Fax 2 500,00 0,00 -2 500,00
Correio 3 000,00 0,00 -3 000,00
Seguros - Serviços Centrais 18 000,00 0,00 -18 000,00
Comunicação - Telemóvel 1 500,00 0,00 -1 500,00
Rendas 7 500,00 0,00 -7 500,00
Comunicação - Internet 1 000,00 0,00 -1 000,00
Contencioso e notariado 1 500,00 0,00 -1 500,00
Combustíveis 1 000,00 0,00 -1 000,00
Formação 1 500,00 0,00 -1 500,00
Taxas e impostos 1 500,00 0,00 -1 500,00
Deslocações, estadias, telemóveis, outros 6 000,00 0,00 -6 000,00
Sub-total 68 000,00 0,00 -68 000,00
Serviços transversais JC (Apoio Executivo|Serviços Especializados|Prestação Serviços)
Apoio Executivo 256 000,00 0,00 -256 000,00
Serviços ServEscut 100 000,00 16 805,00 -83 195,00
Sub-total 356 000,00 16 805,00 -339 195,00
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 aoios 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 0,00 130 000,00 130 000,00
Subsídios - PAI 0,00 0,00 0,00
Subsídios - Centenário 0,00 32 000,00 32 000,00
Subsídios - Cordilheira 0,00 25 000,00 25 000,00
Subsídios - SIIC 0,00 15 000,00 15 000,00
Subsídios - DRAVE 0,00 12 500,00 12 500,00
Subsídios - Outros 0,00 15 500,00 15 500,00
Sub-total 0,00 230 000,00 230 000,00

Totais - Gerais 445 000,00 246 805,00 -198 195,00
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Secretário Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade

Secretário Nacional para os Projetos

Secretário Nacional para a Gestão

Assistente Nacional

A Junta Central

Chefe Nacional

Chefe Nacional Adjunto

Secretário Internacional

Secretário Nacional Pedagógico

Secretário Nacional dos Adultos

         DMF Despesa Receita Saldo

Atividades
Cedências 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00
Loja online 0,00 90 000,00 90 000,00
Portes 0,00 9 500,00 9 500,00
Custo de mercadorias vendidas 
e mat. Const. 1 080 000,00 0,00 -1 080 

000,00
Eletricidade 3 000,00 0,00 -3 000,00
Combustíveis 1 500,00 0,00 -1 500,00
Água 800,00 0,00 -800,00
Ferramentas e utensílios de desgaste 
rápido 1 000,00 0,00 -1 000,00

Material de escritório 1 000,00 0,00 -1 000,00
Rendas e alugueres 1 800,00 0,00 -1 800,00
Comunicação 1 000,00 0,00 -1 000,00
Seguros 2 500,00 0,00 -2 500,00
Transporte de mercadorias 25 000,00 0,00 -25 000,00
Deslocações 6 000,00 0,00 -6 000,00
Conservação 2 500,00 0,00 -2 500,00
Limpeza, higiene e conforto 1 500,00 0,00 -1 500,00
Vigilância e segurança 14 000,00 0,00 -14 000,00
Trabalhos especializados 14 000,00 0,00 -14 000,00
Apoio Executivo CNE 65 000,00 0,00 -65 000,00
Serviços Especializados 7 380,00 0,00 -7 380,00
Sub-total 1 227 980,00 1 549 500,00 321 520,00
Total - DMF 1 227 980,00 1 549 500,00 321 520,00
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7. Notas finais Em 2022/2023 procuramos dar continuidade ao trabalho que está a ser desenvolvido 
no  ano atualmente em curso, em bastantes áreas de atuação e em todas as Secretarias 
Nacionais - o Projeto 2 Torres, as celebrações do centenário do CNE, o desenvolvi-
mento e o Projeto Bolota, a Formação Contínua e a Cordilheira, o aprofundamento 
de ferramentas pedagógicas de apoio à implementação de alguns elementos do Mé-
todo, 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.

A conclusão das celebrações do nosso centenário que têm, como ponto alto, neste 
segundo ano de celebrações, o fim-de-semana do centenário, em Braga, e como  um 
marco importante deste triénio. Para além da vivência de festa, de grande envolvimen-
to com a comunidade local, pretendemos que seja um momento de consolidação da 
reflexão sobre o CNE que queremos continuar a construir no futuro. Esperamos, ainda, 
que o corpo principal destas celebrações continue a ser a vivência local, nos nossos 
Agrupamentos.

O projeto Moot 2025, que será acolhido em Portugal, iniciará com passos concretos 
o arranque efetivo do trabalho de planeamento, de divulgação e de preparação. Es-
pecial relevo irá ter, neste contexto, o forte sentido de fraternidade que nos liga às 
associações escutistas e guidistas dos restantes países, com especial relevo para o 
contexto ibérico, lusófono, europeu (incluindo o Grupo de Lisboa) e mundial.

Este ano escutista marca ainda o fim do ciclo desta equipa nacional que compôs a 
Junta Central e que, muito mais do que a equipa em que se formalizou, contou com a 
fundamental e imprescindível ajuda de centenas de voluntários que fizeram acontecer 
uma boa parte do que sonhámos.

O resto, foi, é claro, o trabalho das estruturas intermédias e, principalmente, dos Agru-
pamentos, que deram corpo a esta enorme construção que fizemos. Este será também 
tempo de agradecer, um pouco mais ainda do que já temos feito. E de motivar, para 
que o caminho de construção prossiga, com outros atores.

Já o dissemos: 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 talentos 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 
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comunidade mais alegre e mais justa. Agindo, praticamos a construção e ajustamos o 
percurso que fazemos.

Este é o terceiro dos 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.

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.

Aos que irão prosseguir o caminho a partir de março de 2023, queremos deixar um 
Plano que permita prosseguir, e ao mesmo tempo ajustar e rever a rota.

Continuamos a contar com todos neste caminho ambicioso.
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8. Índice de Siglas e 
Abreviaturas

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 Mediterrâ-
neo
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
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
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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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