
PLANO 2021/2022

CUIDAR
os elementos, fortalecendo a 
identificação e vivência do 
ideal escutista.



“Como é profunda riqueza, a 
sabedoria, a ciência de 

Deus! Como são insondáveis 
as suas decisões, e como são 

impenetráveis os seus 
caminhos! Quem poderá 

compreender o pensamento 
do Senhor?”

Rm 11,33
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O Ano Escutista 2020-2021 foi alimentado pela essência do SER de Carlo Acutis e da 
forma como nós devemos ACOLHER e viver o método escutista. Ir beber à fonte, 
sermos genuínos e originais na forma de ser e estar em toda a nossa dimensão 
humana. O Ano Escutista 2021-2022 assentará no eixo AGIR com o Pe. Jacques Sevin 
e particularmente neste CUIDAR que devemos ter com os nossos irmãos escutas e 
com a nossa casa comum.

A equipa de Núcleo continua muito atenta com toda a conjuntura epidemiológica que 
ainda estamos a atravessar e continuará atenta aos efeitos sociais que a mesma acarretará 
no futuro próximo. É necessário continuar a adaptação da prática escutista às novas 
regras e realidades que vamos experimentando, conscientes da importância em motivar e 
valorizar os voluntários adultos do nosso movimento, que cada vez são chamados a mais 
exigências.

A vida ao ar livre, o cuidado da nossa casa comum, cenário ideal à nossa atividade, 
a valorização dos dons de cada um, estarão no centro da nossa ação, na esperança 
de que possam dar frutos e frutos em abundância.

AGIR e CUIDAR...
Para projetar e preparar de forma cuidada as celebrações do Centenário do 
CNE, continuaremos empenhados em promover a união do Núcleo. Apostar na 
motivação, formação e proximidade com os adultos do movimento para que,  
nos Agrupamentos o espírito de Baden Powell, o método escutista que nos 
deixou e que se apresenta tão rico para o desenvolvimento das crianças e 
jovens seja vivido entusiasticamente e, muitos, se sintam chamados a abraçar.

AGIR e CUIDAR...
Para projetar e preparar de forma cuidada as celebrações do Centenário do CNE. 
Acreditamos que os sonhos para se tornarem realidade devem ser partilhados e 
neste sentido, para que todos nos sintamos parte ativa e integrante na preparação 
das celebrações do Centenário, esta será realizada por uma equipa alargada que 
pense e desenvolva momentos ímpares para os nossos escuteiros.
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AGIR e CUIDAR...
À luz da figura do Pe. Jacques Sevin, da sua audácia em conhecer bem o Método Escutista e 
o seu fundador, Baden Powell, procuraremos trabalhar com todos nos Agrupamentos para 
que se sintam inspirados pelo seu exemplo e se sintam mais entusiasmados a transmitir aos 
escuteiros os valores do evangelho e numa pedagogia onde o jovem é chamado a ser parte 
ativa nas suas escolhas e caminho de desenvolvimento pessoal, colocando os seus talentos a 
render em prol de si mesmo e da comunidade.  

AGIR e CUIDAR...
À luz da figura do Pe. Jacques Sevin, dar testemunho de fé viva e comprometida com a igreja 
da qual fazemos parte, mas também com a sociedade civil que nos acolhe. Ser testemunho 
e exemplo de serviço aos Agrupamentos e, incentivando estes a sê-lo nas suas comunidades; 
de cuidado e proteção do meio ambiente, dos mais desfavorecidos, partindo sempre de um 
olhar atento para as realidades dos nossos elementos, mas atrevendo-nos a levantar os olhos 
para outros espaços.

AGIR e CUIDAR...
Traduzido nas próximas páginas pelos objetivos macro para cada uma as áreas definidas 
no plano trienal e que são objetivos com enorme margem de aprofundamento e que nos 
envolverão em todos os momentos vividos em Núcleo e, assim Deus permita, 
extensíveis aos Agrupamentos. 

À semelhança do que tem sido, tentaremos cumprir as datas apresentadas em plano 
para que todos os agrupamentos possam integrá-las nos seus planos e, assim, participar.

Quanto ao orçamento, sendo uma previsão para o que sonhamos concretizar, procuraremos 
sempre primar pela “ecologia financeira”, pelo rigor e pela transparência. Sabemos que assim 
é o movimento, este movimento “quase” centenário, que fica valorizado.
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Área |  Fé/Espiritualidade  
                   [Assistência de Núcleo]

OBJETIVOS AÇÕES

Contribuir para a unidade entre os Agrupamentos 

do Núcleo.

Criar propostas para aprofundar a pedagogia da Fé.

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 identificar 

pontos de intervenção para fomentar a unidade.

Criar propostas de oração ao longo do ano 

litúrgico (ex.: Advento/Natal e Quaresma/Páscoa) 

que ajudem os escuteiros a viver estes momentos 

de forma mais profunda.

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.

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS

PROJETOS 
E RELAÇÕES 

EXTERNAS

ADMINISTRATIVA/ 
FINANCEIRA

CENTRO 
ESCUTISTA

FÉ E 
ESPIRITUALIDADE

COMUNICAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTOVOLUNTÁRIOS 

(ADULTOS)



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.

Apresentar linhas de ação para viver o Centenário 

do CNE ao nível de Núcleo.

Reforçar a identidade do 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.

Criar uma equipa de trabalho que inclua 
elementos dos Agrupamentos que 
acompanharam os 100 anos, a saber Agrupamentos 
1,2 e 3, de modo a otimizarmos as propostas 
apresentadas e, assim, celebrarmos a história.

Valorizar a partilha de histórias do Núcleo, partilhadas 
nos 60 anos, com a compilação das mesmas em livro.

Colaborar sempre que possível e quando for 
solicitado no enriquecimento das iniciativas 
propostas.

Prestar um atendimento cada vez mais eficiente, 
respondendo às solicitações dos Agrupamentos e 
Escuteiros.

Continuar a acompanhar a gestão do mesmo.

Criar uma estratégia pedagógica em coordenação 
com as Zonas de forma a promover uma aplicação 
criativa e apelativa do Método Escutista. 

Promover encontros formativos “FORMA-TE”.

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 de Braga.

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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“Tudo posso n’ Aquele 
que me fortalece.”

Fl 4,13
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Plano de 
Atividades
OUT2021 - SET2022

6NOV2021

18NOV 2021

--NOV2021

20NOV2021

S. Nuno de Santa Maria
INDABA “Viver como Baden Powell 
em tempos de pandemia” (Equipas de Animação)

Reunião de CA’s

Banco Alimentar 

FORMA-TE “Especialidades” (secções)

4OUT2021 “ACOLHE” S. Francisco de Assis (I.ª secção) Agrupamentos/Secção

23OUT2021 FORMA-TE “Cargos” (secções) Junta Núcleo

Junta Núcleo

Junta Núcleo

Junta Núcleo – Zona Centro

Junta Núcleo

12DEZ2021

14DEZ2021

Luz Paz de Belém (Cerimónia Nacional em Setúbal)

Luz Paz de Belém (Cerimónia Regional em Famalicão)

Junta Central

Junta Regional

22FEV2022

 “ACOLHE” S. Paulo (IV.ª secção)

Dia de Baden Powell 
INFORMA-TE “Animação de Reuniões” 
(Equipas de Animação)

11, 13, 18, 20, 25,
27 JAN 2022 

25JAN2022

Operação Censos Junta Núcleo

Agrupamentos/Secção

Junta Núcleo

10FEV2022 Reunião de CA’s Junta Núcleo

Data Atividades Coordenação 

26FEV2022 Encontro de Guias de Núcleo Junta Núcleo
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12MAR2022 Encontro Regional de Guias Junta Núcleo

--MAR2022 Cenáculo Junta Núcleo

5-6MAR2022 Conselho Nacional de Representantes MCN

10-15ABR2022 Semana Santa Junta Núcleo - Zona Este

---ABR2022 AIA Junta Núcleo - Zona Norte

28ABR2022 INFORMA-TE “Sistema de Progresso”
(Equipas de Animação)

Junta Núcleo

05JUN2022 Peregrinação ao Sameiro Junta Núcleo

15JUN2022 “Escuta sobre…” (Equipas de Animação) Junta Núcleo 

29JUN2022 “ACOLHE” S. Pedro (III.ª secção) Junta Núcleo

02-03JUL2022 Conselho Nacional de Representantes MCN

05JUL2022 Aniversário do Núcleo de Braga Junta Núcleo 

25JUL2022 “ACOLHE” S. Tiago (II.ª secção) Junta Núcleo

24-25SET2022 ARAE - BRAGA Junta Regional

28SET2022 D. Manuel Vieira de Matos Junta Núcleo 

14-15MAI2022 Encontro Nacional de Guias Junta Central

---MAI2022 CERCI Junta Núcleo - Zona Sul

----MAI2022 Banco Alimentar Junta Núcleo

27MAI2022 Aniversário do CNE / Reunião de CA’s Junta Núcleo



JUNTA DE NÚCLEO DE BRAGA 
      

Orçamento
OUT2021- SET2022
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DMF

CEB . APEADEIRO
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CONSOLIDADO



“Bendigo o Senhor que 
me aconselha e, 

mesmo durante a 
noite, internamente 

me instrui.”
Sl 16 (15)),7



geral.jnbraga@escutismo.pt

www.facebook.com/juntadenucleodebraga/
http://www.jn-braga.pt/


