MAIS E MELHOR ESCUTISMO

Prazos para candidaturas - 2018
São os seguintes os prazos definidos para os
três fundos:

 Apresentação de candidaturas: De 1 de feve-

Embora com objetivos pedagógicos diferentes, a finalidade de todos eles é clara:
apoiar financeiramente as atividades e iniciativas das Unidades do CNE.
Com a reunião dos três fundos, este fundamento ganha força, facilita o acesso à
informação pelos Agrupamentos, concentrada num só espaço comum (site do
CNE, Facebook, etc.), e potencia o número de candidaturas.

reiro e 26 de março;

 Divulgação dos projetos finalistas: 2 de abril;
A Secretaria Internacional e a Secretaria Nacional Pedagógica terão, ainda, uma ocasião intercalar dedicada à apresentação, presencial e via
skype, respetivamente, de todos os projetos
candidatos ao Fundo Francisco Sousa Dias e
Fundo Manuel Faria, agendada para o dia 15 de
abril.

 Divulgação dos resultados finais: 20 de abril
Só podem candidatar-se aos Fundos de Apoio
ao Escutismo Local os Agrupamentos que
tenham participado na Campanha do Calendário 2018.
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A Junta Central do CNE reúne sob uma
única designação (Fundos de Apoio ao
Escutismo Local) e uma única marca todos
os fundos que se encontram distribuídos
por diversas Secretarias e áreas temáticas:
o Fundo Manuel Faria (Secretaria Nacional
Pedagógica), o Fundo Francisco Sousa Dias
(Secretaria Internacional) e o Fundo Canto
de Patrulha (Secretaria Nacional para a
Gestão).

Cada Secretaria pode fazer a sua promoção própria nos seus espaços tradicionais,
de acordo com a sua estratégia de dinamização.
Informação completa sobre
os Fundos de Apoio ao Escutismo Local em:
http://bit.ly/fundosdeapoioaoescutismolocal

Tel: 21 842 70 20 / Fax: 21 842 70 39
Correio eletrónico: geral@escutismo.pt
Site: www.escutismo.pt

Fundos de Apoio ao Escutismo Local
FRANCISCO SOUSA DIAS

MANUEL FARIA

CANTO DE PATRULHA

Definição O Fundo Francisco Sousa
Dias é um instrumento financeiro de
apoio ao desenvolvimento da Política Internacional do
CNE XXI, no âmbito da Educação Internacional.
O Fundo homenageia Francisco Sousa Dias, antigo Secretário Internacional e figura incontornável da história do
CNE, falecido em 1999.
Finalidade O Fundo Francisco Sousa Dias visa apoiar
projetos de atividade internacional, de caráter inovador,
promovidos pelo nível local do CNE.
Valor do Fundo O valor total é de € 15.000, a repartir
por um máximo de dez projetos.
Destinatários São aceites candidaturas ao Fundo apresentadas por Agrupamentos, para projetos a concretizar
no país ou no estrangeiro, exceto contingentes a atividades internacionais de referência da OMME.
Como funciona (síntese) Prioritariamente, o apoio
deste Fundo é consignado ao financiamento parcial de
projetos internacionais, envolvendo parceria com associações escutistas ou associações ou entidades nãoescutistas de outros países. Secundariamente, o apoio
parcial é consignado ao financiamento de projetos internacionais unilaterais. As áreas prioritárias são as seguintes: Democracia e Participação Juvenil; Ambiente, Qualidade de Vida e Saúde; Promoção da Inclusão Social;
Cultura e Tradições Populares; Intercâmbio sobre o
Programa Educativo e os Recursos Adultos; e Vivência
Espiritual.
Contactos Secretaria Internacional:
internacional@escutismo.pt

Definição O Fundo Manuel Faria é um
instrumento financeiro de apoio à execução de projetos pedagógicos locais por Agrupamentos e
suas Unidades.
O Fundo homenageia Manuel Alberto Rodrigues de Faria,
antigo Chefe Geral para a Formação de Dirigentes e
Diretor do Centro Nacional de Formação Calouste
Gulbenkian – Campo-Escola de Fraião, Braga, e figura
incontornável da história do CNE, falecido em 1992.
Finalidade O Fundo Manuel Faria visa apoiar projetos
de âmbito pedagógico, promovidos pelo nível local do
CNE, a concretizar no país.
Valor do Fundo O valor total é de €15.000, com um
máximo de €2.000 por projeto coletivo e €1.250 por
projeto individual.
Destinatários Há dois tipos de candidatos: a) Candidatos coletivos: parceria de Unidades (de diferentes Agrupamentos) ou de diferentes Agrupamentos. b) Candidatos individuais: uma Unidade (ou mais do mesmo Agrupamento) ou um Agrupamento.
Como funciona (síntese) As áreas prioritárias, sem
ordem de preferência, abordadas separadamente ou em
conjunto, são as seguintes: Ambiente, Qualidade de Vida
e Saúde; Cultura e Tradições Populares; Democracia e
Participação Juvenil; Prática Escutista na Comunidade;
Promoção da Inclusão Social e Vivência Espiritual.
Contactos Secretaria Nacional Pedagógica:
csimoes@escutismo.pt

Definição O Fundo Canto de Patrulha
é um instrumento financeiro de apoio
aos Agrupamentos e suas Unidades para pequenas obras
nas respetivas sedes.
O Fundo assume a designação do espaço comummente
identificado como o do pequeno grupo ou subunidade
escutista: o «canto de patrulha».
Finalidade O Fundo Canto de Patrulha visa apoiar a
concretização de pequenos projetos de recuperação de
espaços de atividade escutista, promovidos pelo nível
local do CNE.
Valor do Fundo O valor total é de € 10.000, com um
máximo de € 1.000 por projeto.
Destinatários São aceites candidaturas ao Fundo apresentadas por Agrupamentos, para obras a realizar na
sede: recuperação de ‘cantos de patrulha’ ou pequenas
obras de manutenção geral.
Como funciona (síntese) Prioritariamente, o apoio
deste Fundo é consignado ao financiamento parcial de
pequenas obras na área de trabalho específica de uma
Unidade e suas subunidades: bandos, patrulhas, equipas
e tribos.
Secundariamente, o apoio deste Fundo é consignado ao
financiamento parcial de pequenas obras nos espaços
comuns e zona de chefia na sede.
Contactos Secretaria Nacional para a Gestão:
jteixeira@escutismo.pt
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