
PLANO 2022/2023

ENVIAR
O que acolhemos e 
cuidamos, para que dê fruto 
em abundância.



“O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e 
avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza

 individualista que brota do coração comodista e 
mesquinho, da busca desordenada de prazeres 

interior se fecha nos próprios interesses, deixa de 
haver espaço para os outros, já não entram os pobres, 

já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce 
alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de 

-

diz: «Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos» 

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA - EVANGELII GAUDIUM
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Enviar é o eixo que sustentará a missão da equipa de Núcleo para o ano escutista 

2022-2023 fortalecendo os valores com que procuramos nortear toda a ação: a UNIÃO, 

bem.

primeira hora, o centenário escutista que culminará no dia 27 de maio de 2023, estaremos ao 

Continuaremos empenhados em promover a união do Núcleo, a apostar em momentos 

de motivação, formação e proximidade com os adultos do movimento para que, nos 

aden Powell e o método escutista que nos deixou e que se 

e muitos se sintam chamados a abraçar. 

Continuaremos a acompanhar e a incentivar a equipa de serviço para o centenário para 
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Continuaremos inspirados por Nuno Álvares Pereira que impelido pelo amor, abandonando 

pobres.

coisas valiosas, “o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos 

outros. Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o encontrastes”.

ENVIAR porque nada nos pertence, tudo pertence a Deus.
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Área |  Fé/Espiritualidade  
                   [Assistência de Núcleo]

OBJETIVOS AÇÕES

do Núcleo.

aprofundamento da Fé dos escuteiros e 

voluntários adultos do CNE.

Colaborar e acompanhar as diferentes secretarias, 

Promover encontros/contactos com 

pontos de intervenção para fomentar a unidade.

de forma mais profunda.

participação do Clã 8, do Seminário Conciliar de 

S. Pedro e S. Paulo.

Participar/colaborar nas diferentes atividades 

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS

PROJETOS 
E RELAÇÕES 

EXTERNAS

ADMINISTRATIVA/ 
FINANCEIRA

CENTRO 
ESCUTISTA

FÉ E 
ESPIRITUALIDADE

COMUNICAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTOVOLUNTÁRIOS 

(ADULTOS)



            
AÇÕES

Promover a proximidade e o conhecimento entre 

Promover a cooperação entre o CNE e as 

entidades da sociedade civil e eclesial.

Contribuir de forma ativa para uma melhor 

Apresentar linhas de ação para viver o Centenário 

Reforçar a identidade do Núcleo.

Apoiar e colaborar diretamente com todas as 

iniciativas das secretarias.

Prestar um serviço/atendimento de qualidade

no DMF.

de modo a que estas colaborem na aplicação do 

método escutista.

Colaborar com as Estruturas Locais no âmbito da 

Proteção Civil.

Criar uma equipa de trabalho que inclua 

propostas 

nos 60 anos, com a compilação das mesmas em livro.

solicitado no enriquecimento das iniciativas 
propostas.

Escuteiros.

criativa e apelativa do Método Escutista. 

escutista colaborando nas 
diferentes iniciativas que promovam e que 
solicitem a nossa colaboração.

espaços de modo a torná-los acolhedores a quem 

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

AÇÕES

Dar a conhecer os procedimentos administrativos 

Núcleo.

Promover encontros com os secretários dos 

Promover encontros com os tesoureiros dos 

revelem necessárias.

Núcleo.

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

AÇÕES

vivência do método escutista.
os aspetos a melhorar e as boas práticas 

Criar uma rede de colaboração entre 

entrevistas,...

que se revelem pertinentes.
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Área |  Voluntários - Adultos
                   [Secretaria para os Recursos Adultos]

AÇÕES

estreita colaboração com a equipa de formação 

Proporcionar diferentes momentos de formação 

Apoiar, incentivar e favorecer a participação dos 

Acompanhar os formandos, tutores e chefe de 

Núcleo durante 25 ou 50 anos.

INFORMA-TE.

Desenvolver momentos formativos em parceria 

com a Comunidade.

Área |  Centro Escutista
                   [Secretaria para o Centro Escutista]

AÇÕES

APEADEIRO.

espaço de acampamento e acantonamento.

Garantir o cuidado e tratamento do espaço de 

acampamento e acantonamento.

colaboração com as secretarias de Núcleo que 

permitam desenvolver as diferentes maravilhas do 

método escutista.

Criar uma equipa de serviço para O APEADEIRO.
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que me fortalece.”
Fl 4,13
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Plano de 
Atividades
OUT2022 - SET2023

5NOV2022

18NOV 2022

26/27NOV2022

24NOV2022

S. Nuno de Santa Maria
INDABA (Equipas de Animação)

Conselho Nacional Extraordinário

INFORMA-TE “SIIE” 

4OUT2022 S. Fr rupamentos/Secção

6OUT2022 INFORMA-TE “SIIC” 

Núcleo

Nacional

Núcleo

30NOV2022 Celebração Penitencial Núcleo

P  em Fátima

P Re

ral

R

P Núcleo Núcleo

18FEV2023 Experiência de Retiro . 1 dia

Encontro de Tutores

9FEV2023

Núcleo/Arciprestado

Data Coordenação 

11FEV2023 Encontro de Guias de Núcleo

12, 17, 19, 24, 26,
 Operação Censos

NOV2022 Banco Alimentar 
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9,10,11MAR2023 Cenáculo

23MAR2023 Celebração Penitencial

16MAR2023 Encontro de Tutores

--MAR2023 Conselho Nacional Plenário MCN

2-9ABR2023 Semana Santa

---ABR2023 AIA

29,30ABR2023 Acampamentos do centenário

2023 P ro

2023 S. Pedr

2023 Aniversário do Núcleo de Bra

2023

2023

S. 

-

-

30SET/01OUT2023 ARAE - Núcleo de Vila Verde

28SET2023 D. Manuel Vieira de Matos

21SET2023

01 a 06AGO2023

Encontro de Tutores

---MAI2023 CERCI

1MAI2023 Acampamentos do centenário

----MAI2023 Banco Alimentar

27/28MAI2023 Aniv

 

 



Orçamento
OUT2022- SET2023
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CONSOLIDADO



me aconselha e, 
mesmo durante a 

noite, internamente 
me instrui.”



geral.jnbraga@escutismo.pt

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


