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A “rocha” onde
assenta a nossa 
atividade... 
Senhor Jesus
Ensinai-me a ser generoso,
A servir-Vos como Vós o mereceis,
A dar-me sem medida,
A combater sem cuidar das feridas,
A trabalhar sem procurar descanso,
A gastar-me sem esperar outra recompensa,
Senão saber que faço a Vossa vontade santa,

Ámen
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E eu? E tu? 
Estaremos nós prontos a construir 

sobre a rocha em que assenta a nossa 
missão escutista?

CONSTRUIR é um dos quatro pilares que sustentam a estratégia da 

equipa de núcleo para o triénio de 2017-2019 e aquele ao qual se dará 

particular atenção durante o período de 2018/2019.

Depois de trabalhada a união e garantida a ação de todos os nossos 

escuteiros, o pilar da construção surge como culminar da dedicação e do 

trabalho ativo na construção de algo tão importante como é a qualidade 

escutista de cada um e de todos os escuteiros do Núcleo de Braga. Quali-

dade essa que será, por cada um, levada às diferentes dimensões da 

sociedade: família, comunidade, escola, emprego.

Só assim conseguiremos ser um Núcleo melhor, um Núcleo capaz de 

fazer a diferença.

Podemos contar contigo escuteiro?



JOVENS (Pedagógica)

OBJETIVOS AÇÕES

Capacitar os escuteiros com ferramentas 
que lhes permitam desempenhar as suas 
funções dentro da secção da melhor forma 
possível.

Dinamização de cursos de guias para cada 
uma das secções.

Fé/Espiritualidade

OBJETIVOS AÇÕES

Promover o aprofundamento da Fé. Realização de encontros temáticos. 

Áreas de ação...

Criar uma equipa para a assistência 
de Núcleo. 

Participação/colaboração nas diferentes 
atividades do núcleo e dos agrupamentos 
que solicitarem.

Realização de contactos com sacerdotes e 
dirigentes de forma a perceber a sua 
disponibilidade e vontade para abraçar o 
desa�o.

Aproximar o Clã 8 (Seminário) dos restantes 
agrupamentos do Núcleo.

Promoção de uma participação mais efetiva 
dos elementos do Clã 8 (Seminário) nas 
diferentes atividades/encontros do Núcleo.

Formar dirigentes e candidatos a dirigentes 
a nível pedagógico.

Promoção de ações de formação especí�cas 
para as dinâmicas de cada uma das secções.

Motivar os escuteiros a desenvolver e a 
aplicar as suas capacidades.

Realização de  ações de formação por 
especialidade para cada uma das secções.

Promover uma comunicação mais e�caz 
entre secretaria pedagógica e chefes de 
unidade, levando-os a interagir mais efetiva-
mente e a participar de forma mais ativa nas 
atividades de núcleo.

Realização de um encontro anual de Chefes 
de unidade, por secção.

Aplicar de forma criativa e apelativa o 
método escutista.

Desenvolvimento de atividades típicas de 
secção.
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Interação com a comunidade local através 
de encontros por secções com os diversos 
agrupamentos.

Promoção de momentos de partilha por 
secções.

Conhecer a realidade do Núcleo de Braga.

Orientar pedagogicamente todas as 
secções ao nível da vivência e aplicação dos 
projetos educativos.



Recursos Financeiros

Recursos Administrativos

OBJETIVOS AÇÕES

OBJETIVOS AÇÕES

Vivência do Jogo de Núcleo “KIMBraga”.
Realização de dois encontros por ano com os 
secretários dos agrupamentos.

Motivar a participação dos agrupamentos nas 
atividades de Núcleo e o cumprimento de 
regras para as tarefas de gestão.

Desenvolver estratégias que agilizem a 
comunicação entre a Junta de Núcleo e os 
agrupamentos e entre a Junta de Núcleo e 
outras entidades.

Garantir a estabilidade �nanceira do Núcleo.

Apoiar na angariação de fundos 
para os projetos do Núcleo.

Criar recursos atualizados no âmbito da 
gestão.

Realização do orçamento previsional anual e o 
seu acompanhamento.
Elaboração do relatório de contas consolidadas 
(Núcleo, DMF e Apeadeiro).
Realização do Inventário do Património atual do 
Núcleo de Braga em parceria com a secretaria 
dos Projetos e Património de forma a que o 
núcleo tenha conhecimento do seu património.

Criação de fontes de receita para atender aos 
desa�os que o Núcleo de Braga se propõe.

Adaptação ao novo software disponibilizado 
pela Junta Central, no seguimento da 
integração de contas do CNE.

Receção presencial dos agrupamentos uma vez 
por semana.
Promoção da utilização dos emails o�ciais dos 
agrupamentos.
Acompanhamento das mudanças diretivas nos 
agrupamentos de forma a garantir que as 
comunicações sejam bem direcionadas.
Cooperação com a secretaria da comunicação e 
imagem na divulgação das iniciativas do núcleo.
Articulação com a Junta Regional, Central e 
demais entidades de forma a aplicar as diretrizes 
recebidas e apresentar possíveis sugestões de 
melhoria.

Digitalização dos documentos.
Criação de uma biblioteca, de consulta, com 
livros escutistas.

Continuar a organizar o arquivo do Núcleo.
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Voluntários (Adultos)

Projetos e Património

OBJETIVOS AÇÕES

OBJETIVOS AÇÕES

Promover parcerias ativas com 
instituições locais (ex.: Banco Alimentar, 
CERCI, AIA,.....).

Zelar pelos espaços físicos do núcleo.

Contribuir para uma maior 
consciencialização do espírito de Núcleo.

Gerir os recursos adultos do Núcleo de 
Braga.

Fomentar o espírito de partilha e união entre 
os dirigentes do Núcleo de Braga.

Proporcionar diferentes momentos de 
formação aos dirigentes do núcleo de Braga.

Reestruturação do apoio dado aos dirigentes 
nos cursos de 2º nível (Fundo D. Manuel Vieira 
de Matos).
Apoio à participação dos dirigentes nos 
cursos de 2.º nível através do Fundo D. 
Manuel Vieira de Matos.
Acompanhamento dos formandos, tutores e 
chefe de agrupamento que estejam 
envolvidos no PIF.
Realização dos encontros de tutores a nível 
de núcleo.

Realização de um encontro de dirigentes e 
equipas de animação (INDABA).
Dinamização da atividade “Uma Vida a Servir”, 
valorizando o empenho dos dirigentes ao 
serviço do núcleo durante 25 ou 50 anos.

Realização de sessões formativas “INFORMA-TE”  
Colaboração com a secretaria pedagógica no 
sentido de ser ministrada formação às 
equipas de animação das secções durante a 
realização de atividade pedagógicas (ex. 
curso de guias).

Promoção da colaboração entre instituições 
locais e agrupamentos de modo a aplicar o 
máxima escutista “Alerta para servir” partici-
pando nas diferentes iniciativas.

Realização de ações de  melhoria dos espaços 
de modo a torná-los acolhedores a quem os 
visita.

Levantamento do espólio do Núcleo de Braga. 
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Comunicação

Desenvolvimento    

OBJETIVOS AÇÕES

OBJETIVOS AÇÕES

Promover a proximidade e o conhecimento 
entre a junta de núcleo e os agrupamentos.

Implementação do programa “CONHECE-TE”:
Participação ativa nas reuniões de Piedade/di-
as de agrupamento;
Promoção de reuniões de trabalho para  
identi�car os aspetos a melhorar e as boas 
práticas utilizadas.  

Colaborar com as secretarias na promoção 
interna e externa das diferentes 
atividades.

Melhorar a comunicação no Núcleo. 

Chegar mais e melhor aos escuteiros do 
Núcleo de Braga.

Promover a cooperação entre o CNE e as 
entidades da sociedade civil e eclesiástica.

Solicitação de encontros de trabalho e de 
divulgação das iniciativas do Núcleo com 
entidades da Diocese, Câmara Municipal e 
outras.

Realização de cobertura fotogra�ca/vídeo das 
diferentes atividades. 

Reformulação e dinamização do site, da 
newsletter (NOVAS) e das redes sociais. 

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

Colaborar ativamente com a che�a dos 
agrupamentos para uma aplicação e vivência 
do método escutista mais e�caz e criar uma 
rede de colaboração entre agrupamentos.

Contribuir de forma ativa para uma melhor 
projeção do movimento a nível local.

Presença (ativa e construtiva) em todas as 
iniciativas para as quais a mesma seja 
solicitada.

Apoiar todas as iniciativas das secretarias. Colaboração, sempre que possivel e que tal 
seja solicitado, no enriquecimento das 
iniciativas propostas.

“Dar Vida” ao Centro Escutista de Braga: O 
APEADEIRO.

Apoio à equipa de coordenação do projeto e 
acompanhamento dos trabalhos.

Prestar um serviço/atendimento de 
qualidade no DMF.

Apoio à equipa de coordenação do projeto e  
acompanhamento das mudanças garantindo 
sempre o interesse do associado.
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"Vamos inventar o 
amanhã, em vez de nos 

preocuparmos com o 
que aconteceu ontem.”
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Steve Jobs
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Plano de atividades 2018-2019

MAI

JAN

FEV

MAR

ABR

JUN

JUL

AGO | FÉRIAS

SET

-
19
27
-

NÚCLEO/ZONA CENTRO
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO/ZONA SUL

CERCI
Caminhada de Núcleo
Dia da fundação do CNE - INFORMA-TE
Banco Alimentar

2
15/16
20
29

NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
ZONAS

Peregrinação ao Sameiro
Acampamento (I Secção)
Reunião de Chefes de Agrupamento
S. Pedro

7
19/20/21
25
27/28/29

NÚCLEO
NÚCLEO
ZONAS
NÚCLEO

Dia do Núcleo (5)
Rover Up
S. Tiago
Acampamento de Exploradores

28 NÚCLEODia do fundador do CNE

10, 21,22,23,24
25

NÚCLEO
ZONAS

Operação Censos
S. Paulo

28 NÚCLEOINFORMA-TE

NÚCLEO
NÚCLEO

11
14-19
13-16
25
-

NÚCLEO
NÚCLEO/ ZONA NORTE
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO/ ZONA ESTE

Informa-te
Semana Santa
Atividade de Ar (III Secção)
Caminheiros 360º
AIA

8/9/10
21

Cenáculo
Reunião de Chefes de Agrupamento

OUT

NOV

DEZ

04
-
20

ZONAS
REGIÃO
NÚCLEO

S. Francisco de Assis
Abertura do Ano Escutista 
TEPPIS III

3         
17
17
24
-
29

NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO/ ZONA ESTE
NÚCLEO

INDABA | S. Nuno (06)
MIIT IV
Curso de Guias II
Curso de Guias I
Banco alimentar
Reunião de Chefes de Agrupamento

- NÚCLEO/REGIÃO
AGRUPAMENTOS

Luz Paz de Belém
Boa Ação

A par destas atividades será apresentado, aos chefes de agrupamento, um calendário de visitas que a equipa de núcleo pretende levar a cabo junto dos 
agrupamentos. Estas visitas têm como objetivo criar proximidade e unir esforços para melhorar a vivência escutista em cada agrupamento.
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“Encontrar Deus em 
todas as coisas e ver 

que todas as coisas 
vêm do alto.”

Sto. Inácio de Loyola



Orçamento 2018-2019
JNB

11



12



13

DMF

CENB . O APEADEIRO
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CONSOLIDADO
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geral.jnbraga@escutismo.pt

www.facebook.com/juntadenucleodebraga/


