Plano de Actividades
e Orçamento 2012

“Caminhos
Caminhos
Vida””
para a Vida

Corpo Nacional de Escutas
Escutismo Católico Português
Junta Regional de Viana do Castelo

Plano de Actividades e Orçamento - 2012

ÍNDICE
Pág.

1. INTRODUÇÃO

2

2. TEMA INTEGRADOR

3

3. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

4

4. FORMAÇÃO

5

5. COMUNICAÇÃO E IMAGEM

6

6. GRANDES ACTIVIDADES

7

7. SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL

8

8. GESTÃO ADMINISTRATIVA

9

9. GESTÃO FINANCEIRA

10

ANEXOS


Anexo 1 - CALENDARIZAÇÃO PARA 2012

11



Anexo 2 - ORÇAMENTO PARO O ANO DE 2012

13

1.

Plano de Actividades e Orçamento - 2012

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2012 coincide com o fim da caminhada do triénio, iniciado em 2010, por esta Junta
Regional. Continuamos, por isso, a privilegiar os objectivos estratégicos definidos para este
ciclo:
Dotar a região de um Centro de Formação/Campo Escola;
Racionalizar recursos materiais, financeiros e humanos, com destaque para a aposta
na dinamização de cursos/jornadas de formação;
Realizar duas grandes actividades Regionais por secção;
Promover actividades regionais conjuntas: S. Jorge e Abertura do Ano Escutista;
Alargar o horário de atendimento da Secretaria Regional e do DMF Regional aos
Agrupamentos e aos Escuteiros da Região;
Generalizar a utilização das novas tecnologias da informação na relação com os
Agrupamentos;
Dinamizar o portal regional para que os Agrupamentos acedam com maior facilidade
à informação e documentação necessárias à sua actividade regular;
Divulgar na imprensa as actividades escutistas da região;
Promover visitas aos Agrupamentos, estimulando o trabalho colaborativo entre as
suas unidades e a Junta Regional.
O Plano de Actividades e Orçamento para 2012 apresenta um conjunto de iniciativas
marcadas por dois vectores fundamentais: a formação e qualificação dos dirigentes e a
dinamização de actividades regionais, numa perspectiva de funcionarem como catalisadores
na aplicação do Programa Educativo do CNE, nas unidades e agrupamentos da Região.
Face à realização do Acampamento Nacional no próximo ano, optamos por deixar a
realização do próximo Acampamento Regional para outra ocasião. Ainda assim, teremos várias
actividades regionais, com destaque para o acampamento de formação para dirigentes, bem
como várias actividades conjuntas e por secção.
Mas este documento é sobretudo, um desafio a fazermos melhor, a experienciarmos a
esperança, sempre renovada, de fazermos caminho em conjunto.
Assim, surge o tema integrador para o novo ano escutista, “Caminhos para a Vida”, que
pretende entroncar a caminhada do projecto regional para o triénio 2010-2012 [ Sal (2010); Luz
(2011), Vida (2012) ] com o tema do nível central: “Caminhos de Esperança” [ Caminho (2011),
Verdade (2012) e Vida (2013) ].
Subjacente a este tema está um conjunto de valores que professamos, defendemos e que
sustentam a intencionalidade educativa do nosso movimento, cuja finalidade é a educação
integral das crianças e dos jovens que nos são confiados, à luz do evangelho de Jesus Cristo
(Caminho, Verdade e Vida).
Tendo por base estes pressupostos, reiteramos o convite a todos - dirigentes e escuteiros - a
envolverem-se nas actividades constantes deste plano, tendo em vista a concretização dos
objectivos propostos e, sobretudo, assumindo a missão e responsabilidade de integrarmos o
Corpo Nacional de Escutas, fazendo do “Sempre Alerta” uma divisa e um verdadeiro estilo de
vida.
Manuel António Azevedo Vitorino
Chefe Regional
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2. TEMA INTEGRADOR PARA 2011

Caminhos para a Vida
Ao longo da nossa vida frequentemente nos questionamos acerca do(s) caminho(s) a
seguir. Inúmeras vezes nos deparamos perante um sem fim de propostas que requerem de nós
decisões adultas, corajosas e responsáveis. São muitos os caminhos com os quais nos
deparamos na vida mas são todos eles bons? Como escolher o caminho certo? Pode o
Homem ter uma orientação concreta?
Ao iniciarmos as actividades deste novo ano escutista centramos a nossa atenção na
afirmação de Cristo “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo14,6) e nela encontraremos
algumas orientações para o nosso agir cristão e escutista.
Perante as dúvidas e incertezas dos seus discípulos Jesus apresentou-se como o
verdadeiro caminho a seguir, baluarte seguro de Salvação. Ele é efectivamente Aquele que
conduz até à verdadeira Vida que é Deus e, qualquer cristão apenas encontra as referências
certas para o seu caminho na Sua vida e Palavras.
Escutando Jesus e praticando o que Ele ensinou tornamo-nos testemunhos vivos de
Deus. Daí que é importante conhecer, através da Sagrada Escritura, a Palavra revelada pelo
Messias de forma a tornarmo-nos cristãos cristocêntricos.
Para encontramos os caminhos certos para a nossa vida reparemos como agia Jesus
na sua relação com Deus e com os irmãos: aproximou-se dos mais desprotegidos (Mt 8,1-4);
valorizou a pessoa humana criada à imagem de Deus (Lc 8, 26-39); saciou os desfavorecidos
(Mc 6,30-44); viveu a amizade pura e sincera (Jo 11,1-44); acolheu os que estavam
arrependidos (Mt 15,21-28); ensinou a olhar com ternura (Lc 13,10-17); a chorar com os que
choram (Lc 7,11-17); apontou o caminho do Reino de Deus (Mt 13,44).
Com estes rumos, o tema integrador, “Caminhos para a vida”, ajudar-nos-á a trabalhar
diferentes áreas de desenvolvimento da criança e do jovem, partindo também da
diversidade de trilhos a percorrer, tendo por base o sistema de progresso e os demais
elementos do método escutista, que bem conjugados, ajudam a preparar os nossos
escuteiros tendo em vista o Ser, o Saber e o Agir que fará a diferença nos diferentes
ambientes e contextos da vida quotidiana.
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3. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Ao olharmos o mundo no qual vivemos verificamos como ainda muitos homens e
mulheres ainda não conhecem o caminho proposto por Cristo, daí o egoísmo exacerbado, a luta
desmedida pelo poder, a corrupção, a desconfiança, as inimizades. Perante todos estes
caminhos errados surgidos no meio do mundo, devem os escuteiros propor caminhos certos
emanados do seio de Deus e ensinados por Jesus.
O nosso País vive tempos difíceis, que exigem das pessoas muitos sacrifícios e que até
podem levar ao desfalecimento, a perder a coragem de caminhar.
Ao longo deste ano escutista que os escuteiros saibam transmitir a sua alegria e
esperança às pessoas com quem trabalham e com quem se cruzam, incutindo sempre muita
confiança e caminhos novos propostos por Jesus Cristo.
Para isso, não se descuide a formação individual e dos agrupamentos acerca das
propostas de vida oferecidas pelo Salvador de forma a levar cada escuta a praticar acções que o
ajudem a crescer como pessoa no mundo e o conduzam a Deus.
Acreditamos e praticamos o que Jesus disse e fez porque tal como Ele afirmou
“Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria seja
completa” (Jo 15,11).

P. Rui Rodrigues
Assistente Regional
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4. FORMAÇÃO

A Secretaria Regional para a Qualificação dos Agrupamentos no seu segundo ano deste
mandato da Junta Regional, e de acordo com os Objectivos estratégicos para o triénio
2010-2012, dará prioridade a:
 Dotar a Região de um Centro de Formação Escutista:
Realizar com a Autarquia de Viana do Castelo o protocolo de cedência das
instalações da Casa Florestal de Santa Luzia;
Elaborar um projecto de Arquitectura e Engenharia para as referidas
instalações;
Elaborar um projecto de Animação Escutista para o referido centro;
Iniciar a obra de reconstrução civil.
 Promover a Qualificação dos Agrupamentos:
Realizar uma análise exaustiva e crítica dos censos 2012;
Promover a formação dos dirigentes em função das necessidades dos
Agrupamentos;
Fazer visitas aos Agrupamentos, principalmente àqueles que têm dirigentes ou
candidatos a dirigentes a realizar acções de formação.


Promover a Qualificação dos Recursos Adultos dos Agrupamentos:
Realizar um Curso de Iniciação Pedagógica
Realizar um Curso de Aprofundamento Pedagógico - Tronco Comum
Realizar um Curso de Aprofundamento Pedagógico - Específicas
Realizar
um Acampamento para Dirigentes.
Vítor Lopes de Lima
Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos
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5. COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Exercer a actividade de comunicação e imagem no CNE é um desafio diário e permanente.
Produzir ideias, fomentar a capacidade de inovar, de construir, de acompanhar e interpretar as
mudanças constituem lutas quotidianas. Todos os dias se inova em comunicação e a
capacidade de surpreender e inovar, em prol da comunidade escutista, sairá reforçada
quanto mais conhecidos e participados forem os passos neste domínio.
A Secretaria de Comunicação e Imagem consideram a comunicação interna e externa, e a
conciliação das duas, como uma das bases essenciais do seu trabalho, uma vez que a
concretização de uma imagem ajustada e assente em critérios credíveis interna e
externamente decorrerá da nossa capacidade de desenvolver, com êxito, estas duas
vertentes.
Antecipando os novos desafios que se avizinham, é objectivo primordial desta secretaria a
constituição de uma equipa de trabalho capaz de garantir a satisfação destas tarefas, de
assumir uma transição e uma adaptação a um grupo e a um conjunto de tarefas já instituído.
Ao longo do próximo ano iremos assumir o compromisso de manter as informações
disponíveis quer a nível interno bem como institucional, permitindo à região um
acompanhamento constante da vida escutista e das actividades intrínsecas.
João Lima de Abreu
Secretário Regional para a Comunicação e Imagem
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6. GRANDES ACTIVIDADES

O CNE ajuda jovens a crescer ...
...a procurar a sua própria Felicidade e a contribuir decisivamente para a dos outros; ... a
descobrir e viver segundo valores de um verdadeiro Homem Novo.

O CNE procura, através do Método Escutista, ajudar cada jovem a educar-se, para o ajudar a
crescer, para o Ser, Saber e Agir, para que se torne homem e mulher responsável e membro
activo na comunidade em que está inserido, na construção de um mundo melhor.
O nosso movimento tem as ferramentas necessárias para estimular e criar em cada jovem as
oportunidades educativas, assim cada dirigente seja capaz de as por em prática, despertando em
cada jovem a vontade de “Deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou”.
O Projecto Educativo tem de ser uma realidade nos nossos agrupamentos. Que essa seja a
ferramenta que cada um disponha para concretizar este objectivo. Nessa medida, teremos
também melhores actividades, onde cada jovem se sinta útil e parte integrante desse corpo que é
o Corpo Nacional de Escutas.
Assim, para 2012, a Secretaria Regional para as Grandes Actividades propõe-se trabalhar para
a atingir os seguintes objectivos:
1

Implementar o Programa Educativo do CNE nos nossos agrupamentos;

2 Promover actividades onde cada jovem cresça no Ser, Saber e Agir;
3

Incutir em cada jovem um espírito de partilha de conhecimentos, competências e
atitudes;

4 Mobilizar a região para uma melhor e maior participação no ACANAC;
5

Realizar actividades que ajudem
comunidades locais na participação.

a

promover

o

escutismo,

envolvendo

as

Rui Miguel Fernandes Arantes
Secretário Regional para as Grandes Actividades
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7. SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL

A Secretaria Regional para a Segurança e a Protecção Civil, em sintonia com a linha de
orientação do Departamento Nacional de Protecção Civil e Segurança, pretende fortificar,
ainda mais, a ligação entre vários organismos institucionais.
Queremos também consolidar a equipa, tornando-a mais operacional, para melhor
funcionamento desta Serviço regional. Para tal apelamos a uma maior disponibilidade e
participação de todos os Agrupamentos da Região para a constituição desta equipa. Só
assim podemos dar o melhor.
Neste sentido, propomo-nos a:
- Estimular em cada Escuteiro, o sentido de responsabilidade civil na sociedade e no
meio que o rodeia.
- Fomentar a preparação dos Delegados de Agrupamento para a formação interna nos
seus Agrupamentos.
- Implementar planos de evacuação e de segurança em sedes e actividades.
Entre as acções a realizar, procuraremos:
- Dinamizar uma acção de formação para os Delegados dos Agrupamentos da Protecção Civil
no âmbito de acções internas nos Agrupamentos (planos de evacuação, planos de segurança
em actividades, acções de sensibilização, etc.);
- Organizar um encontro Regional dos Delegados de Agrupamento da Protecção Civil;
- Participação no Encontro Nacional dos Delegados da Protecção Civil e Segurança;
- Participar activamente em actividades Regionais e Nacionais, com destaque para o
ACANAC;
- Promover Acções de Sensibilização a nível local;
- Dar continuidade à campanha de vigilância florestal em colaboração com IPJ e Câmaras
Municipais;
- Reforçar a colaboração institucional e operacional com os serviços Municipais da Protecção
Civil.

Daniel Ferreira Gomes
Secretário Regional para a Segurança e Protecção Civil
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8. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A Secretaria Regional para Gestão Administrativa desafia-se a percorrer um caminho de
esperança feito em simplicidade, transparência, e amizade. Um caminho de paz e no sentido da
pureza valorizando a genuidade do ideal e da missão do Escutismo.
Um funcionamento administrativo perfeito é aquele que liberta as demais áreas da
preocupação burocrática e as permite, assim, livremente tratar a função educativa do CNE.
Por isso, serão desenvolvidas acções na área administrativa que conduzam a uma
simplificação dos processos internos e dos procedimentos necessários, e a facilitar a vida
administrativa do CNE Junta Regional e consequentemente nos agrupamentos.
Objectivos para 2012
Incentivar ao uso do SIIE 2.0 não só para os censos, mas sim para todas as outras
ferramentas que o mesmo dispõe;
Simplificar os procedimentos administrativos sempre que possível e de acordo com o
enquadramento regulamentar Promover visitas aos Agrupamentos, estimulando o
trabalho colaborativo entre as suas unidades e a Junta Regional;
Reforçar autonomia financeira dos agrupamentos utilizando a Campanha do
Calendário;
Ao nível dos Censos, só aceitaremos os Censos dos Agrupamentos que forem submetidos
electronicamente, através do programa informático do CNE - SIIE - Sistema Integrado de
Informação Escutista. Sendo esta uma ferramenta imprescindível não apenas nos censos mas
utilizada, continuamente, como um recurso para melhorar a organização em termos de qualidade
administrativa, financeira e pedagógica dos nossos agrupamentos.
Mais uma vez reafirmo a minha intenção de fazer todos os possíveis por dar continuidade ao
trabalho já realizado, e citando Baden-Powell, “…Pessoalmente a única forma de eu
conseguir fazer qualquer coisa, é traçando um programa antecipadamente e trabalhando com
base nele…” in Rasto do Fundador
Ricardo Rego
Secretária Regional para a GestãoAdministrativa
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9. GESTÃO FINANCEIRA

Esta fase que actualmente vivemos e principalmente o próximo ano de 2012, afetará
forçosamente as atividades Escutistas, na sua organização e na sua concretização, no
aspecto financeiro que as envolve. Até pela finalidade educativa do nosso movimento,
teremos que ser contidos nas despesas e ponderar com rigor todos os aspetos e custos que a
realização das mesmas envolve, sem nunca por em causa o direito e a participação de todos
os Escuteiros nessas atividades.
Os apoios financeiros externos, “afunilam” cada vez mais, tornando insuportáveis a
concretização de algumas atividades escutistas, se não houver uma programação atempada
e boas campanhas financeiras para sustentar a sua realização sem elevados custos dos
associados. Algumas dessas campanhas financeiras já existem, (Top-Calendário Escutista;
Moche; Postal de Natal; Fundo Canto de Patrulha; Fundo Francisco Sousa Dias; etc. …) só é
preciso que os Agrupamentos, e mais concretamente os Dirigentes que compõem as
Equipas de animação e as Direções de Agrupamento que tomam as decisões, se mentalizem
que o CNE, é Corpo Nacional de Escutas, e os Agrupamentos são membros desse Corpo e
não membros isolados que se possam mover sozinhos, não colaborando nos projetos e
campanhas Nacionais, já existentes.
Para 2012, planeamos a concretização das mesmas atividades regionais, com uma
ou outra “novidade”, nomeadamente o Acampamento Regional para Dirigentes e uma
Actividade Regional de fim de semana para os Lobitos, reduzindo ligeiramente os custos
globais de todas as atividades regionais planeadas. Não nos podemos esquecer que 2012,
será também ano de ACANAC - Acampamento Nacional, no Campo Nacional de Idanha a
Nova, para o qual nos esforçaremos em incentivar e apoiar os Agrupamentos, numa forte
participação nessa atividade Nacional, formando um considerável contingente Regional.
Para o próximo ano, haverá ainda o aumento da quota Nacional em 1 euro, conforme
aprovação do ultimo Conselho Nacional, sobrecarregando os encargos dos associados do CNE,
levando-nos a “retardar” por mais alguns anos a atualização da nossa quota Regional, que
permanece inalterada à já quase uma dezena de anos.
Relativamente ao DMF e depois dos melhoramentos e remodelação efetuada,
queremos que já a partir de 2012, seja essa a nossa grande fonte de receita, sem contudo
aumentar margens de lucro e os custos dos materiais, mas sim aumentar significativamente
as vendas aos nossos Agrupamentos e captando mais Agrupamentos dos Núcleos vizinhos.
Que 2012 seja um ano de boas atividades Escutistas, bem idealizadas, bem
programadas e de baixos custos, mas sobretudo, que 2012 seja um ano de mudança de
atitude financeira dos nossos Agrupamentos, na procura de novas formas de financiamento, com
o objetivo de cada vez mais e melhores atividades escutistas.
Pela Equipa,

Henrique Luís Amorim
Chefe Regional Adjunto
Em anexo, apresentamos o balanço Previsional para 2012.
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Anexo 1 - CALENDARIZAÇÃO PARA 2012

CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2012
DATA

ACÇÂO

DESTINATÁRIOS

LOCAL

Candidatos a
Dirigentes

Sede Regional

Janeiro
21/22-01-2012

1ª Sessão do Curso de Iniciação
Pedagógica (CIP)

27-01-2012

“Café às sextas”

Dirigentes e/ou
Caminheiros

A definir

Fevereiro
4/5-02-2012

-02-2012

24-02-2012

25/26-02-2012

1ª Sessão do Curso de Animação
Pedagógica (CAP)
Tronco Comum
Encontro Nacional de Delegados de
Protecção Civil e Segurança

“Café à sextas”
2ª Sessão do Curso de Iniciação
Pedagógica (CIP)

Chefes de Unidade e de
Agrupamento

Sede Regional

SRSPC

Dirigentes e/ou
Caminheiros

Sede Regional

Candidatos a Dirigentes

Sede Regional

Caminheiros
Dirigentes

A definir

Março
03-03-2012

Conselho Regional

e

9/10-03-2012

2ª Sessão do Curso de Animação
Pedagógica (CAP)
Tronco Comum

Chefes de Unidade e de
Agrupamento

Sede Regional

-03-2012

Actividade Regional Lobitos

Lobitos da Região

S. João d’Arga

Caminheiros da Região

A definir

-03-2012

Cenáculo Regional

23-03-2012
“Café à sextas”
24-03-2012

31-03-2012
1-04-2012

Formação Delegados de Segurança e
Protecção Civil

Dirigentes e/ou
Caminheiros

A definir

Delegados dos
Agrupamentos

Sede Regional

3ª Sessão do Curso de Iniciação
Pedagógica (CIP)

Candidatos a Dirigentes

Fim do Estágio do Curso de Iniciação
Pedagógica (CIP) 2010

Estagiários do CIP 2011

Sede Regional

Abril
8-04-2012
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21 e 22-04-2012

27-04-2012

Actividade Regional de S. Jorge

“Café à sextas”

Escuteiros da Região

A definir

Dirigentes e/ou
Caminheiros

A definir

Maio
11/12/13-052012

Acampamento de Dirigentes

13-05-2012

Data Limite para envio do Relatório de
Estágio do Curso de Iniciação
Pedagógica (CIP) 2011 para a SRQA

Estagiários do CIP 2011

25-05-2010

Reunião de Chefes, Secretários e
Tesoureiros de Agrupamento

Chefes, Secretários e
Tesoureiros de
Agrupamento

Conselho Nacional Plenário

Dirigentes

-05-2012

Dirigentes da Região

Campo do
Agrupamento de
Castelo do Neiva

Sede Regional

A definir

Junho
1/2/3-06-2012

16-06-2012

Junho 2012

29-06-2012

4ª Sessão do Curso de Iniciação
Pedagógica (CIP) em regime de
acampamento
Encontro Regional de Delegados de
Segurança e Protecção Civil

Reunião de Apresentação Oral do
Estágio do Curso de Iniciação
Pedagógica (CIP) 2010
“Café à sextas”

Candidatos a
Dirigentes

Campo do
Agrupamento do
Castelo do Neiva

Delegados dos
Agrupamentos

Sede Regional

Estagiários do CIP 2011

Sede Regional

Dirigentes e/ou
Caminheiros

Sede Regional

Julho
Julho / Agosto /
Setembro

Operação “Alerta à Floresta”

Jornadas de Protecção Civil

Caminheiros e
Dirigentes

Toda a Região

Delegados de Protecção
Civil dos Agrupamentos

Sede Regional

Agosto
-08-2012

ACANAC - Acampamento Nacional

Escuteiros da Região

Campo Nacional de
Actividades
Escutistas de Idanhaa-Nova

Setembro
-09-2012

22-09-2012

22-092012

Encontro Nacional de Delegados Regionais
do Ambiente
Conselho Regional

Entrega de Certificados do Curso de
Iniciação Pedagógica (CIP) 2011

Representante JR
Caminheiros
Dirigentes

e

Estagiários do CIP 2011

A definir

Conselho Regional
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Reunião com Estagiários
do CIP 2012

Candidatos a Dirigentes

Início do estágio do CIP 2012

Candidatos a Dirigentes

6 e 7-10-2012

Abertura do Ano Escutista 2012/2013

Escuteiros da Região

10/11-11-2012

2ª Sessão das Específicas dos Cursos de
Animação Pedagógica (CAP)

Chefes de Unidade e de
Agrupamento

Sede Regional

22-09-2012

Outubro

-10-2012

-10-2012

JOTA / JOTI

EnForma - Encontro Nacional de
Formadores

A definir
Sede Regional

Escuteiros e Dirigentes

Formadores

A definir

“Café à sextas”

Dirigentes e/ou
Caminheiros

Sede Regional

-11-2012

Comité Nacional do programa Educativo

SRGA

-11-2012

Comité Nacional dos Recursos Adultos

SRQA

-11-2012

Cenáculo Nacional

Representantes dos
Caminheiros da Região

28-10-2012
Novembro

23-11-2012

Entrevista com candidatos ao CIP de
2013

-11-2012
Conselho Nacional de Representantes

Candidatos a Dirigentes
que pretendem
frequentar o CIP em
2013

Dirigentes
representantes
Região

da

Sede Regional

A definir

Reunião de Chefes, Secretários e
Tesoureiros de Agrupamento

Chefes, Secretários e
Tesoureiros de
Agrupamento

Sede Regional

30-11-2012

-11-2012

Raid Regional de Inverno - Caminheiros

Caminheiros

A definir

-11-2012

Raid Regional de Inverno - Pioneiros

Pioneiros

A definir

Dezembro
-12-2012

Eleições JR e CFJR

Dirigentes
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