
BRAGA, 2020

acolher, 
cuidar e... 

enviar!
ESTRATÉGIA TRIENAL

PLANO 2020/2023



“Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro 
desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e 

experimentamos a oração sacerdotal de Jesus: “Que 
todos sejam um só” (Jo 17, 21). Quantas pessoas dia a 

dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo 
a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade! 

Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram 
às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, 

como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando 
hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração! 

Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo 
bem de todos! A oração e o serviço silencioso: são as 

nossas armas vencedoras.”
Papa Francisco

27 de março 2020
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Agrup. 375 S. Mamede d’Este
41 anos
Estado Civil | Solteira

Habilitações | Licenciatura/
pós-graduação

CIP 2000; CAP I 2007/2008 e CTF 2010

Entrada no CNE em 1989
Exploradora, Pioneira 
Promessa de dirigente em 2001
Chefe de Unidade Iª Secção até 2013
Secretária de Núcleo . Recursos Adultos 2011-2013

Equipa Pedagógica ROVER IBÉRICO 2015: desafio Monte 
Medulio (Aloia)
Equipa Pedagógica Equipa da IVª ACAREG BRAGA’16
Chefe de Agrupamento e Chefe de unidade IVª Secção 
2013-2016
Secretária de Núcleo . Comunicação e Imagem 2014-2016
Chefe de unidade IVª Secção 2016-2019

Cargo atual | Chefe de Núcleo e Chefe de unidade IIª Secção

Agrup. 660 Montariol
51 anos
Estado Civil | Casado
Profissão | Comercial
Habilitações | 12º Ano

CIP, CAP IV, CAL

Entrada no CNE em 1980
Promessa de Dirigente em 1994
Chefe de Unidade IVª Secção 1994; 1996-1998 e 
2013-2016
Chefe de Agrupamento Adjunto 1996-1998
Chefe de Agrupamento 1998-2001
Chefe de Unidade na IVª Secção
Chefe Adjunto IVª Secção ACANUC 1999
Secretário Financeiro Agrupamento 2001-2014
Chefe da Equipa Pedagógica ROVER IBÉRICO 2015: 
desafio Monte Medulio (Aloia)
Equipa Pedagógica Equipa da IVª ACAREG BRAGA’16
Secretário  de Núcleo . Projetos e Património 
2011-2013 e 2014-2016

Cargo atual | Chefe de Núcleo Adjunto

Agrup. 3 S. Victor
29 anos
Estado Civil |  Solteiro
Profissão |  Estudante Universitário
Habilitações: 12º ano

CIP 2013; Curso Tutor de Formação 2017

Entrada no CNE em 2005
Pioneiro, Caminheiro
Promessa de Dirigente em 2015
Chefe de Unidade da Iª Secção
Chefe de Unidade da IVª Secção
Instrutor de Unidade da IIª Secção
Secretário Financeiro de Agrupamento

2015-2017
Rover Ibérico 2015 - Equipa de Campo no Apúlia 

Agrupamento e Instrutor da IIª Secção

Secretário de Núcleo 
Administrativo/Financeiro

Rui Miguel Oliveira Lopes

Chefe de Núcleo
Alexandra Manuela de 

Sousa Gonçalves

Chefe de 
Núcleo Adjunto

João Paulo 
Caldas Oliveira

Agrup. 2 S. J. S. Lázaro
41 anos
Estado Civil | Solteira
Profissão | Engenheira do Ambiente
Habilitações |  Licenciatura

CIP 1998; CAP I 2009

Entrada no CNE em 1989
Exploradora, Pioneira, 
Caminheira
Promessa de dirigente em 2003
Chefe de Unidade Iª Secção
Chefe de Unidade IIª Secção
Secretária de Agrupamento 2007-2009
Chefe de Comunidade de Brownsea 2008-2010

2008-2010 e 2011-2013

Cargo atual | Chefe de Agrupamento e Secretária de Núcleo 
para os Recursos Adultos 

Agrup. 500 Fraião
43 anos
Estado Civil | Casada
Profissão | Educadora de Infância
Habilitações | Licenciatura
em Educação de Infância e 
Pós-Graduação

CIP 2011/2012; CAP I 2015

Entrada no CNE em 2010
Promessa de dirigente em 2012
Chefe de Unidade da Iª Secção até 2019

Cargo atual | Equipa de animação da IVª 
Secção e Membro da Equipa pedagógica 
da Iª Secção do núcleo

Agrup. 207 Aveleda
54 anos
Estado Civil | Casado
Profissão | Eletricista

CIP 2013; Curso Tutor 2014

Entrada no CNE em 1970
Lobito, Explorador, Pioneiro, Caminheiro 
Promessa de dirigente em 1998 
Chefe de unidade
Tesoureiro de Agrupamento
Chefe de Agrupamento
Chefe da Comunidade Monte Quénia
Chefe de Agrupamento | Chefe de unidade IVª Secção

Cargo atual | Chefe de Agrupamento e Coordenador 

Secretária de Núcleo para os 
Recursos Adultos

Elisabete Maria 
Lopes Gomes

Secretário de Núcleo para o 
Centro Escutista

Marciano Meneses Ferreira

Secretária de Núcleo para  a 
Comunicação e Desenvolvimento 

Joana Maria 
Sousa da Cunha

Somos uma equipa com determinação e coragem necessárias para se propor a este ENORME DESAFIO: CNE 

– NÚCLEO DE BRAGA E AS SUAS CRIANÇAS E JOVENS.

Estamos certos que teremos de enfrentar obstáculos e dificuldades. Mas, o que importa é que somos movidos 

por uma inabalável confiança em Jesus Cristo, o Homem Novo, que nos dá uma grande humildade para, com 

um grande sentido de responsabilidade e energia, enfrentar tudo isso de forma apaixonada para, assim, 

conquistarmos muitas e muitos mais para este desafio.

A equipa
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A nossa 
“fonte”... 

... Jesus 
Cristo

É a “fonte de vida” que nos impele a olhar à nossa 

volta e a não ficarmos indiferentes como Ele não 

ficou indiferente ao cego, ao paralítico, à 

pecadora, à samaritana. É “Fogo” que aquece e 

ilumina o nosso caminho tantas vezes marcado 

por escuridões. É “Amor” que tudo sustenta, que 

nos faz querer ser sempre melhores apesar das 

nossas fragilidades e erros, porque nos sabemos 

amados por Ele.

Como escuteiros católicos que somos queremos 

conhecer e dar a conhecer ainda mais esta Fonte, 

este Fogo e este Amor e, todos juntos, seguirmos 

o pedido de Baden Powell: “deixar o 
mundo um pouco melhor”.
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A nossa 
missão é 
SERVIR.
Eis a nossa motivação para este projeto.

O serviço, missão primeira de um voluntário 

no Corpo Nacional de Escutas, deve ser 

experimentado com responsabilidade, espírito de 

sacrifício, união, entreajuda, caridade e confiança 

de que o fazemos com a ajuda de Jesus Cristo e 

de Maria, Sua e nossa Mãe.

Enquanto Corpo, temos diferentes membros e é 

precisamente esta pluralidade de membros que 

gostaríamos de unir em torno deste serviço e 

desta missão. Acreditamos na riqueza e na 

alegria que estes diferentes membros

 podem trazer a este Corpo.

Uma vez unidos, estamos convictos que a ação 

deste Corpo se tornará mais forte, alegre, 

consistente e coerente com os valores e ideais 

que  queremos professar e transmitir a cada 

criança e jovem. Esta ação unida terá um só fruto: 

a edificação deste Corpo sobre uma rocha segura 

que nos ajudará a, de um modo autêntico, 

SERVIR.

A nossa 
visão é...
Ser um agente catalisador do método 

escutista, pois, acreditamos na sua 

riqueza e eficácia para ajudar as 

crianças e os jovens do nosso Núcleo a 

crescer não só em idade, mas também 

em graça, tornando-os cidadãs e 

cidadãos que fazem a diferença.
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Os valores... 
UNIÃO

AMIZADE

ALEGRIA

Cada escuteiro é único e
imprescindível, sozinho perde o sal 
que dá gosto porque a maior riqueza 
está nos encontros e na partilha de 
saber, de experiências. É este ir 
ao encontro, este partilhar, que nos faz 
dar mais sentido aos nossos dias.

Cada escuteiro é chamado a ser o 
próximo de alguém, estando 
atento, acompanhando, 
estendendo a mão para ajudar a 
levantar... e isso só um amigo, um 
amigo de verdade o fará.

Cada escuteiro é testemunho 
vivo da alegria do encontro com 
Jesus e é chamado a ser 
evangelizador dessa alegria 
espalhando-a sempre mais e 
mais.
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Três eixos...

ACOLHER

CUIDAR

ENVIAR

Os desafios e dando 

continuidade à qualificação 

dos Agrupamentos de modo 

a que neles se viva, cada vez 

melhor, o método escutista.

Os elementos, fortalecendo a 

identificação e vivência do 

ideal escutista.

O que acolhemos e 

cuidamos, para que dê fruto 

em abundância.
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“A realidade tem sempre, 
generosamente, uma tarefa 
para si. Encontrar o sentido 

da vida significa reconhecer 
a tarefa que hoje a 

realidade me entrega.”
Gaetano Piccolo
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CENTRO 
ESCUTISTA

PROJETOS 
E RELAÇÕES 

EXTERNAS

ADMINISTRATIVA/ 
FINANCEIRA

FÉ E 
ESPÍRITUALIDADE

COMUNICAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

VOLUNTÁRIOS 
(ADULTOS)

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS

Estes três eixos que nos propomos aprofundar neste mandato, estão em concordância 
com o caminho definido em termos regionais e nacionais. Assim, associamos a este 
mandato as figuras de Carlo Acutis, Pe. Jacques Sevin e S. Nuno de Santa Maria, como 
exemplos de vida a seguir. 

Acreditamos que a essência do SER de Carlo Acutis está cada vez mais ligada à forma 
como nós ACOLHEMOS e vivemos o método escutista; o AGIR e o Pe. Jacques Sevin 
toca particularmente neste CUIDAR que devemos ter com os nossos irmãos escutas 
e com a nossa “casa comum”; o SABER e S. Nuno de Santa Maria, muito ligados à 
forma como vamos acolher e cuidar de modo a poder ENVIAR rumo a um futuro 
mais enriquecedor.
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Área |  Fé/Espiritualidade  
                   [Assistência de Núcleo]

OBJETIVOS AÇÕES

Criar uma equipa para a Assistência de Núcleo.

Definir um plano de ação para promover o 

aprofundamento da Fé dos escuteiros e 

voluntários adultos do CNE.

Colaborar e acompanhar as diferentes secretarias, 

na criação de instrumentos e estratégias de ação. 

Promover encontros/contactos com 

sacerdotes e dirigentes de forma a perceber 

a sua disponibilidade e vontade para abraçar o 

desafio.

Realizar encontros temáticos envolvendo a 

participação do Clã 8, do Seminário Conciliar de 

S. Pedro e S. Paulo.

Participar/colaborar nas diferentes atividades 

do Núcleo e dos Agrupamentos que solicitarem.
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Área |  Projetos e Relações Externas 
            [Chefe de Núcleo e Chefe de Núcleo Adjunto]

OBJETIVOS AÇÕES

Promover a proximidade e o conhecimento entre 

a Junta de Núcleo e os Agrupamentos.

Promover a cooperação entre o CNE e as 

entidades da sociedade civil e eclesial.

Contribuir de forma ativa para uma melhor 

projeção do Movimento a nível local, para uma 

maior consciencialização de espírito de Núcleo.

Apoiar e colaborar diretamente com todas as 

iniciativas das secretarias.

Prestar um serviço/atendimento de qualidade

no DMF.

Envolver a estrutura territorial do Núcleo (Zonas) 

de modo a que estas colaborem na aplicação do 

método escutista.

Promover uma parceria ativa com instituições 

locais (ex.: Banco Alimentar, CERCI, AIA,...).

Zelar pelos espaços físicos do Núcleo.

Colaborar com as Estruturas Locais no âmbito da 

Proteção Civil.

Continuar a ser ponte entre Instituições Civis, 

Religiosas e Agrupamentos.

Participar ativamente nas reuniões de 

Piedade/dias de Agrupamento.

Colaborar sempre que possível e quando for 

solicitado, no enriquecimento das iniciativas 

propostas.

Criar uma equipa de coordenação do DMF que 

dê o melhor acompanhamento na gestão do 

mesmo.

Criar uma estratégia pedagógica em coordenação 

com as Zonas de forma a promover uma aplicação 

criativa e apelativa do Método Escutista.

Continuar a ser ponte entre Instituições Locais e 

agrupamentos, de modo a aplicar a máxima 

escutista “Alerta para servir” colaborando nas 

diferentes iniciativas que promovam e que 

solicitem a nossa colaboração.

Realizar intervenções de melhoramento dos 

espaços de modo a torná-los acolhedores a quem 

os visita e utiliza.

Criar uma Equipa de Proteção Civil de Núcleo.
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Área |  Administrativa e Financeira 
                   [Secretaria Administrativo e Financeiro]

OBJETIVOS AÇÕES

Dar a conhecer os procedimentos administrativos 
atualmente em vigor no CNE.

Garantir a organização do arquivo/inventário do 
Núcleo.

Dar a conhecer os procedimentos financeiros, 
atualmente em vigor no CNE.

Coordenar o processo de integração de contas.

Garantir a estabilidade financeira do Núcleo.

Criar recursos atualizados no âmbito da gestão.

Promover encontros com os secretários dos 
agrupamentos para esclarecimentos ao nível do 
SIIE e outras diretrizes do CNE.

Realizar o inventário de todos os bens do Núcleo.

Organizar o Arquivo do Núcleo.

Promover encontros com os tesoureiros dos 
Agrupamentos para esclarecimentos ao nível do 
SIIC e outras diretrizes do CNE.

Realizar ações de angariações de fundos que se 
revelem necessárias.

Atualizar os instrumentos de gestão em uso no 
Núcleo.

Área |  Comunicação e Desenvolvimento
                   [Secretaria para a Comunicação e Desenvolvimento]

OBJETIVOS AÇÕES

Colaborar ativamente com a Chefia dos 
Agrupamentos para uma melhor aplicação e 
vivência do método escutista.

Desenvolver estratégias que agilizem a 
comunicação entre a Junta de Núcleo e os 
Agrupamentos e destes com a Junta de Núcleo.

Promover a divulgação e o conhecimento de 
todas as atividades/iniciativas do Núcleo junto da 
Comunidade em geral.

Coordenar o jogo KIMBraga como instrumento 
de motivação e de mobilização dos 
Agrupamentos nas diferentes atividades 
promovidas pelo Núcleo.

Promover reuniões de trabalho para identificar 
os aspetos a melhorar e as boas práticas 
utilizadas.

Criar uma rede de colaboração entre 
Agrupamentos.

Dinamizar periodicamente o eNOVAS.

Criar novas formas de comunicação: vídeos, 
entrevistas,...

Dinamizar o site e as redes sociais.

Divulgar periodicamente as iniciativas do Núcleo 
junto dos meios de comunicação local e noutros 
que se revelem pertinentes.

Registar as presenças dos Agrupamentos nas 
atividades e divulgar periodicamente o ranking 
dos resultados.
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Área |  Voluntários - Adultos
                   [Secretaria para os Recursos Adultos]

OBJETIVOS AÇÕES

Gerir os recursos adultos do Núcleo de Braga em 

estreita colaboração com a equipa de formação 

regional.

Fomentar a formação, espírito de partilha e união 

entre os Dirigentes do Núcleo.

Proporcionar diferentes momentos de formação 

aos dirigentes do Núcleo de Braga.

Apoiar, incentivar e favorecer a participação dos 

Dirigentes nas formações promovidas.

Acompanhar os formandos, tutores e chefe de 

Agrupamento que estejam envolvidos no PIF.

Fomentar a realização dos encontros de tutores a 

nível de Núcleo.

Realizar um encontro de Dirigentes e Animadores 

de secção (INDABA).

Dinamizar a atividade “Uma Vida a Servir”, 

valorizando o empenho dos Dirigentes ao serviço do 

Núcleo durante 25 ou 50 anos.

Prosseguir com os momentos formativos 

INFORMA-TE.

Desenvolver momentos formativos em parceria 

com a Comunidade.

Área |  Centro Escutista
                   [Secretaria para o Centro Escutista]

OBJETIVOS AÇÕES

Promover a oferta pedagógica nas atividades d’ O 

APEADEIRO.

Garantir a gestão administrativa da ocupação do 

espaço de acampamento e acantonamento.

Garantir o cuidado e tratamento do espaço de 

acampamento e acantonamento.

Criar dinâmicas / instrumentos pedagógicos em 

colaboração com as secretarias de Núcleo que 

permitam desenvolver as diferentes maravilhas do 

método escutista.

Criar uma equipa de serviço para O APEADEIRO.

Promover ações de serviço.
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