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“QUE A LUZ DA FÉ NOS ENSINE A VER QUE, EM CADA HOMEM, HÁ UMA 

BÊNÇÃO PARA MIM; QUE A LUZ DO ROSTO DE DEUS, ME ILUMINA ATRAVÉS 

DO ROSTO DO IRMÃO”. 
 

(PAPA FRANCISCO, LF 54) 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Novo ano, novo desafio, a mesma certeza de apostar num Oeste unido na origem do ideal 
escutista. 

Dentro da proposta de tema e imaginário para o presente ano, também se assume Maria como 
figura modelo, como “luz terna e suave”, onde, e mais do que nunca, e como bolotas, cada um 
assume o papel de semente e fruto. Semente que se torna raiz em cada Agrupamento, em cada 
jovem, em cada animador do Oeste, e ao mesmo tempo fruto doce, sorriso e sol na construção de 
uma geração que se quer mais útil, mais capaz e mais solidária, como dizia o nosso fundador. 

O “Jovem no centro da nossa ação” é a pedra angular, que assenta em três grandes vértices: um 
animador que se pretende (in) formado, Agrupamentos participativos e envolvidos no dia-a-dia da 
vivência do Oeste, e uma gestão transparente e objetiva. 

Porque o Jovem é o Centro da nossa ação, optou-se por centralizar a componente pedagógica 
numa só secretaria que se apoia em 4 departamentos, privilegiando o método projeto como matriz 
da nossa ação. 

No que à animação de adultos diz respeito, em parceria constante com as linhas orientadoras da 
própria Junta Regional, pretende-se criar uma oferta formativa (e informativa) aos animadores que 
seja ao mesmo tempo prática e objetiva, que seja uma resposta efetiva às reais necessidades dos 
animadores, e em manifesta coordenação com a vivência pedagógica. 

No que à gestão e planeamento diz respeito assumimos a transparência e a simplificação de 
procedimentos, com vista a uma maior e efetiva redistribuição dos recursos, que se pretende que 
cheguem a todos os agrupamentos. Em relação ao Centro Escutista, mais do que um recurso para 
o núcleo, pretende-se continuar a dotá-lo de infraestruturas adequadas, apostando ainda na 
formação efetiva do seu staff. 

Estes são os azimutes definidos para o ano de 2018, com a continuação da realização das 
atividades típicas como o EGO, o Indabaoeste, e as demais dinâmicas promovidas por cada uma 
das secretarias. A grande novidade centra-se na implementação de uma grande actividade de 
núcleo, com a concentração de todos os jovens e seus animadores, num momento de comunhão e 
partilha fraterna. 
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2. TEMA 
 

“LUZ, TERNA E SUAVE” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. 
N’Ela, vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam 
de maltratar os outros para se sentir importantes. Fixando-A, descobrimos que aquela que louvava a Deus 
porque «derrubou os poderosos de seus tronos» e «aos ricos despediu de mãos vazias» (Lc 1, 52.53) é mesma 
que assegura o aconchego dum lar à nossa busca de justiça. E é a mesma também que conserva 
cuidadosamente «todas estas coisas ponderando-as no seu coração» (Lc 2, 19). Maria sabe reconhecer os 
vestígios do Espírito de Deus tanto nos grandes acontecimentos como naqueles que parecem impercetíveis. 
É contemplativa do mistério de Deus no mundo, na história e na vida diária de cada um e de todos. É a 
mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é também nossa Senhora da prontidão, a que sai «à pressa» 
(Lc 1, 39) da sua povoação para ir ajudar os outros. Esta dinâmica de justiça e ternura, de contemplação e 
de caminho para os outros faz d’Ela um modelo eclesial para a evangelização. Pedimos-Lhe que nos ajude, 
com a sua oração materna, para que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os 
povos, e torne possível o nascimento dum mundo novo. É o Ressuscitado que nos diz, com uma força que 
nos enche de imensa confiança e firmíssima esperança: «Eu renovo todas as coisas» (Ap 21, 5).” 

 
In 288 da Constituição Sinodal de Lisboa (CSL) 
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Maria apresenta-se como uma fonte de inspiração.  

Maria é esta luz que ilumina verdadeiramente os nossos caminhos e as nossas ações. Dá claridade, 
mostra o dia na escuridão, é a evidência clara de que o brilho maior, o centro da nossa ação 
devem ser os jovens. 

Maria é suave, uma mãe doce e delicada que cuida de cada um dos seus filhos. 

Maria é terna, afetuosa, sensível e manifesta compaixão pelas nossas fragilidades. 

Luz, terna, suave, assim é o exemplo de uma mãe que quer fazer de nós verdadeiras sementes da 
evangelização. 

Para melhor vivermos este desafio, tornando-o mais concreto e palpável temos dois símbolos, que 
se complementam: 

- a semente – que representa a vida, o crescimento; semente que nasce em terra boa – a palavra 
de Deus. 

- a vela - é um símbolo de luz, que resulta de uma atitude compreensiva, de aceitação do outro; 
ilumina, tornando os nossos passos mais firmes. 

Em conjunto, a semente e a vela, criam uma harmonia que representa a clareza da mente que se 
torna límpida e forte, permitindo deixar crescer a semente que brota de dentro.  

Mas não chega… 

A mensagem das aparições de Fátima alimenta o compromisso missionário com o mundo presente, 
desafiando-nos e confiando em cada um para ser mensageiro da paz. Maria, mãe da 
evangelização, vem, mostrar-nos que, com a força da ternura e do afeto é possível derrubar muros 
e contagiar o mundo. E é com toda a sua humildade que nos convida, a todos, a partilhar, com 
alegria, esta luz, que é fonte de vida.  

Que o Núcleo do Oeste possa, desta forma, “fazer da palavra de Deus o lugar onde nasce a fé.” 
(CSL, 38). 

 
 
  



Plano e Orçamento 2018 

Junta Núcleo do Oeste 
Corpo Nacional de Escutas 

 

  

 

3. AÇÕES DA JUNTA DE NÚCLEO 
 

a. CHEFE DE NÚCLEO 
 
Na área de intervenção do Chefe de Núcleo encontra-se espelhado as áreas que dizem respeito 
ao envolvimento e crescimento do núcleo.  

Pretende-se ainda que a chefia de núcleo seja o elo agregador das dinâmicas gerais de núcleo 
promovendo de uma forma equilibrada a participação efetiva dos agrupamentos na vida do 
núcleo. 

 

• Crescimento 
o Visitar pelo menos um terço dos agrupamentos do núcleo;  
o Criar e definir estratégias, em conjunto com os agrupamentos, para o crescimento 

efetivo dos agrupamentos; 
o Recolha e divulgação de boas práticas escutistas dos agrupamentos; 
o Acompanhar o processo de formação do futuro agrupamento de Alvorninha; 
o Identificar, em conjunto com o Assistente de Núcleo, possíveis paroquias para 

abertura de novos agrupamentos.  
 

• Relacionamento entre estruturas 
o Implementar Conselho Consultivo de Núcleo;  
o Tornar o Plano e Orçamento do Núcleo um “Plano Participado”; 
o Representar o núcleo, de uma forma consciente e informada, nos diferentes 

conselhos e reuniões estatutárias do CNE; 
o Promover reuniões com a Junta Regional e Junta Central de forma a apresentar 

projetos e boas práticas promovidas pelo núcleo. 
 

• Atividades 
o Planear, realizar e avaliar, em colaboração com as restantes estruturas de núcleo 

e agrupamentos, do Dia de Núcleo; 
o Planear e apresentar a estrutura, de forma atempada, do São Jorge 2019 e do 

ACANUC 2019. 
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b. ASSISTÊNCIA 
 
A Assistência de Núcleo pretende reafirmar a importância da coerência da vida cristã e do 

testemunho de fé de todos aqueles que se encontram ligados ao movimento. Mais do que fornecer 

momentos específicos e ligados à espiritualidade cristã, assume a necessidade de levar, em todas 

as propostas e atividades, cada um dos membros a viver conforme a sua identidade cristã e a sua 

vocação batismal, sendo imagem de Cristo em todos os momentos.  Para tal, será determinante 

uma abertura de fé de cada um, perante Deus, a comunidade e a Igreja. 

• Vivência 

o Fomentar a vivência da fé como dimensão essencial da prática escutista; 

o Promover um saudável e adequado ambiente de fé que seja transversal a todo 

o planeamento e método escutista; 

o Sensibilizar todos os membros para um espírito de comunhão fraterna e de ligação 

à paróquia como primeira comunidade de fé; 

o Estreitar laços entre o CNE e outros movimentos paroquiais; 

o Estabelecer uma relação entre assistentes de agrupamento e a Assistência de 

Núcleo; 

o Assinalar datas e fases do calendário litúrgico que mereçam uma particular 

acentuação no ano escutista; 

o Encetar propostas de vivência espiritual de cada tempo litúrgico, a realizar em 

agrupamento ou em casa; 

o Propor momentos de vertente espiritual na planificação do calendário.  

  

• Equipa 

o Criar uma equipa de assistentes adequada às atividades promovidas pelo Núcleo; 

o Criar condições para a presença de algum membro da Assistência em atividades 

de Núcleo; 

o Garantir momentos de celebração sacramental (nomeadamente eucaristia e 

possibilidade de confissões); 

o Dar atenção às dificuldades e sugestões dos agrupamentos nesta área. 
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c. SECRETARIA PEDAGÓGICA 
 
A Secretaria Pedagógica tem como ponto de referência “o jovem”, direcionando as suas práticas 
às necessidades dos Escuteiros do Oeste. Serão criadas equipas que, em conjunto com os 
animadores de cada secção e ouvindo os jovens, possam refletir sobre as dinâmicas pedagógicas 
utilizadas no núcleo de modo a encontrar um caminho coerente para a vivência específica das 
secções. Serão estabelecidas linhas de sintonia entre as vivências de cada secção, promovendo a 
identidade global e a coerência pedagógica. 

• Estrutura 

o Criar 4 equipas de trabalho, uma por secção, que possam refletir em conjunto e 

através de um trabalho de sintonia, dinamizar a vivência específica de cada 

secção; 

o Criar Centro de Recursos, em conjunto com as diferentes estruturas de núcleo, onde 

se disponibilize “ferramentas” pedagógicas a todos. 

 

• Jovem no Centro da Ação 

o Dar continuidade ao Encontro de Guias do Oeste, desenvolvido em 2017, através 

da sua 2ª sessão; 

o Apoiar a Equipa Projeto do 14.º Ciclo do Cenáculo do Oeste; 

o Envolver os jovens nas decisões pedagógicas através das ferramentas do método; 

o Implementar o método projeto nas atividades desenvolvidas; 

o Criar o Conselho de Guias de Núcleo;  

o Questionar os agrupamentos e os jovens e avaliar as necessidades pedagógicas, 

de modo a proporcionar uma futura oferta pedagógica, adequada à realidade 

do núcleo; 

o Desenvolver e implementar as ações pedagógicas necessárias para a realização 

do Dia de Núcleo; 

o Realização do São Paulo, promovendo a aplicação do método projeto; 

o Definição e realização (1ª sessão) do EGO 2017/2018; 

o Definição das bases pedagógicas ACANUC 2019. 

 

• Potenciar boas práticas 

o Incentivar a partilha efetiva de boas práticas; 

o Disponibilizar ferramentas pedagógicas, através de uma Centro de recursos. 
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• Suporte ao Animador, em estreita parceria com Área de Animação de Adultos 

o Valorizar a ação educativa dos dirigentes, promovendo proximidade aos 

animadores/agrupamentos; 

o Estabelecer vias de diálogo, de forma a responder às questões/necessidades 

específicas dos Agrupamentos; 

o Possibilitar a existência de momentos de partilha de boas práticas; 

o Envolver e potenciar o papel dos animadores nas atividades pedagógicas.  
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d. SECRETARIA ANIMAÇÃO DE ADULTOS 
 
A secretaria para a animação de adultos tem como principais prioridades a implementação do 
SFAE com uma identidade oestina própria, a dinamização de um trabalho focado no perfil de 
adulto que se pretende para o C.N.E. com o quadro de formadores e ainda ser suporte efetivo e 
congregador dos agrupamentos na definição de critérios objetivos para a adesão de adultos ao 
movimento. 

 

• Implementar uma formação capaz e atual dentro das linhas do SFAE, mas com uma 

identidade Oestina própria: 

o Avaliações com tutores locais por trimestre; 

o Revitalizar ForFé, IndabOeste como momentos de encontro e partilha de boas 

práticas entre os animadores; 

o Promover a implementação do Plano de formação dos animadores; 

o Promover momentos formativos para os vários cargos (CA’s, chefes de unidade, 

secretários e tesoureiros de agrupamento. 

 

• Dinamizar o trabalho com o Quadro de formadores do Núcleo:  

o Implementar Código de Gilwell na gestão das relações entre os formadores; 

o Criar formações para a formação facultativa; 

o Implementar Formação Informal entre os formadores do núcleo; 

o Criar Equipas de trabalho PIF; 

 

• Suportar os Agrupamentos na definição de critérios de adesão de adultos em estreita 

parceria com Área Pedagógica 

o Criar / Divulgar ferramentas de apoio à Formação e animação, e disponibilizar aos 

Agrupamentos; 

o Dinamizar espaços de formação para os animadores nas atividades pedagógicas; 

o Elaboração do Plano de Formação de Núcleo; 

o Realização de ações formativas especificas identificadas como necessidade pelos 

animadores e/ou agrupamentos; 
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e. SECRETARIA PARA O PLANEAMENTO 
 
A secretaria do planeamento reúne as áreas da Proteção Civil e Segurança onde é pretendido 
dar continuidade ao trabalho realizado, apostando na sensibilização e informação da relevância 
da prevenção e segurança nas atividades escutistas.  

Para o Ambiente, o desafio da implementação do departamento marcará este ano, promovendo 
novas oportunidades educativas através da divulgação de boas práticas.  

No Centro Escutista do Oeste, área essencial do nosso núcleo, iremos implementar um processo de 
diagnóstico nas diferentes áreas. Tendo em conta as necessidades identificadas serão 
implementadas as melhorias necessárias para que este espaço seja uma referência de excelência 
para todos os que prestam serviço, para os que nos visitam e para a formação. 

 

• Departamento do Ambiente 
o Implementar o departamento de Ambiente no Núcleo do Oeste; 

o Promover contacto com os delegados do Ambiente dos Agrupamentos; 

o Acompanhar e divulgar as orientações do DNA;  

o Divulgar e criar oportunidades Educativas na área ambiental; 

o Explorar possíveis parcerias na área geográfica do Núcleo do Oeste com 

entidades ou associações que tenham como objetivos a defesa ou o 

desenvolvimento ambiental; 

o Fortalecer e consolidar a presença de boas práticas ambientais nas atividades de 

núcleo. 

 

• Departamento de Proteção Civil e Segurança 
o Continuação da constituição das equipas de apoio de retaguarda; 

o Continuação da implantação e interação do DPCSOeste junto dos Municípios; 

o Criar e disponibilizar guias de boas práticas na área da proteção civil; 

o Promover um encontro informativo, formativo e de planeamento com os delegados 

de Proteção Civil e Segurança dos Agrupamentos; 

o Acompanhar os Delegados de Proteção Civil e Segurança dos Agrupamento na 

preparação de planos de segurança para as atividades dos Agrupamentos; 

o Planear e acompanhar na dimensão do DPCSO todas as atividades de Núcleo; 

o Criar maiores condições de segurança no CEO; 

o Consolidar em parceria com área internacional do núcleo a atividade Jota/Joti. 

 

 

 



Plano e Orçamento 2018 

Junta Núcleo do Oeste 
Corpo Nacional de Escutas 

 

  

 

• Centro Escutista do Oeste 
o Avaliar as necessidades do CEO nas diferentes áreas (de forma a implementar e 

a desenvolver as melhorias necessárias); 

o Levantamento de necessidades formativas e formação do Staff; 

o Promover a ação “32 Trabalhos no CEO”; 

o Criar condições e explorar oportunidades para receber atividades 

regionais/nacionais/internacionais; 

o Criar em parceria com a secretaria pedagógica oferta pedagógica no CEO; 

o Desenvolver esforços para a expansão do CEO; 

o Criar condições necessárias para tornar o CEO um local privilegiado para a 

formação do CNE. 
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f. SECRETARIA PARA A GESTÃO 
 
A ação na área da gestão será no sentido de proporcionar ferramentas de trabalho que possam 
agilizar e modernizar todo o processo administrativo entre os Agrupamentos e a JNO. A 
transparência, responsabilidade, e espirito solidário que nos caracteriza irá pautar toda a 
dinâmica. 

 

• Administrativa 

o Criar ferramentas para os procedimentos administrativos do Agrupamentos; 
o Uniformização de procedimentos institucionais / protocolares dos agrupamentos; 
o Promover a utilização do SIIE por todos os Agrupamentos, dando o apoio 

necessário; 

o Promoção de ações de formação sobre o SIIE. 

 

• Financeira 

o Manter a situação financeira do Núcleo estável, gerindo e aplicando os fundos 
comuns de uma forma correta e ponderada; 

o Efetuar com regularidade todos os procedimentos financeiros de recebimentos e 
pagamentos; 

o Garantir a transparência contabilística do Núcleo. 
 

• Fundo Social do Oeste 

o Avaliar e propor alterações, caso seja necessário, ao FSO de forma a fazer 
melhorias necessárias identificadas na avaliação; 

o Dinamizar o FSO; 
o Contemplar o maior número de candidaturas; 
o Torná-lo mais acessível, equitativo e claro na atribuição dos apoios. 
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g. CHEFE DE NÚCLEO ADJUNTO 
 
O chefe de Núcleo Adjunto vai integrar no seu leque de ação a área Internacional e a área da 
Comunicação do Núcleo. Pretende-se com a área Internacional acompanhar os Agrupamentos na 
preparação e realização de atividades Internacionais, promovendo a partilha e divulgação de 
boas práticas. A área da Comunicação vai integrar o Oestescutista, a dinamização da página da 
Junta de Núcleo do Oeste e respetivas redes sociais, bem como a uniformização da imagem do 
Núcleo e dos Agrupamentos. 

• Comunicação – Interna 

o Consolidar a edição do oestescutista; 
o Manter periodicidade da edição; 

o Tornar o oestescutista disponível ao máximo de associados possível; 
o Ter presente que o Oestescutista é para o Jovem – “Jovem no centro da ação”; 

o Dar visibilidade nos órgãos regionais e nacionais do CNE das atividades do núcleo 
e/ou na comunicação social local (na área de influencia do núcleo do Oeste); 

o Disponibilização de Recursos Pedagógicos no Site do Nucleo 
o Partilha no Site de Boas Práticas escutistas; 
o Uniformização de todas as comunicações/informações enviadas pelas estruturas 

do Núcleo; 
o Adotar Imagem do Núcleo e Agrupamentos às propostas/normas gráficas do CNE. 

 

• Comunicação – Externa 

o Tornar Site mais dinâmico sendo uma ferramenta fundamental na comunicação com 

o núcleo e com a sociedade; 

o Manter a Informação disponibilizada no Site atualizada; 

o Informação das ações/notícias de cada estrutura do Núcleo; 

o Informação de contactos de agrupamentos e Departamentos/Estruturas do Núcleo;  

o Utilizar as redes sociais de forma a informar, divulgar e promover o escutismo no 

Núcleo do Oeste; 

 

• INTERNACIONAL 
o Dar a conhecer aos Agrupamentos a dimensão internacional do escutismo; 

o Promover a partilha de boas práticas de atividades internacionais entre 

Agrupamentos; 

o Incentivar/ Motivar a participação dos Agrupamentos nas atividades promovidas 

pela Secretaria Internacional da Junta Central; 

o Acolher a realização de um EPI no CEO; 

o Acompanhar / Apoiar os Agrupamentos nas atividades internacionais; 

o Realização, durante o JOTA/JOTI no local privilegiado para a promoção e 

divulgação de atividades internacional.  
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4. CALENDÁRIO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Ambito Destinatários

Enriquecimento -  Resp. Civ i l JNO
Candidatos a d ir igente e 

animadores

Enr iquecimento -  Resp. Civ i l JNO
Candidatos a d ir igente e 

animadores

Enr iquecimento -  Desenvolv imento da 

Cr iança e Adolescente
JNO

Candidatos a d ir igente e 

animadores

S. Paulo -  act iv idade JNO Caminheiros/Companheiros

Conversão S.Paulo -  Patrono dos 

Caminheiros/Companheiros
Nacional Caminheiros/Companheiros

IPE JNO Candidatos a d ir igente

Enriquecimento -  Animação de 

reuniões de unidade
JNO

Candidatos a d ir igente e 

animadores

Enr iquecimento -  Catequese e 

Escutismo
JNO

Candidatos a d ir igente e 

animadores

Cenáculo Equipa projeto Caminheiros/Companheiros

2ª Sessão Ego's JNO Guias/Mestres/Timoneiros

Dia de BP Nacional Todos

Enriquecimento -  Desenvolv imento da 

Cr iança e Adolescente
JNO

Candidatos a d ir igente e 

animadores

Encontro de Tutores Loccais JNO Tutores  loca is

Dia de BP Nacional Todos

Enriquecimento -  Orientação JNO
Candidatos a d ir igente e 

animadores

Conselho de Núcleo
Mesa do 

Conselho

Dir igentes e 

Caminheiros/Companheiros

Indabaoeste JNO
Dir igentes, Asp irantes e 

Noviços Dir .

FGPE 2ª sessão JNO Candidatos a d ir igente

S. Jorge  -  ativ idade JRL Todos os Escuteiros

S. Jorge JRL Todos os Escuteiros

17

24 e 25

      abril
22

23

17

    fevereiro 

2

16

16, 17 e 18

16, 17 e 18

22

23

23

24

      março

2

27 e 28

Data

     janeiro

5

12

19

20 e 21

25
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Actividades Ambito Destinatários

Conselho Regional JRL
Dir igentes e 

Caminheiros/Companheiros

Encontro de Tutores Loais JNO
Candidatos a d ir igente e 

animadores

95º Aniversário CNE Nacional Todos os Escuteiros

Dia de Núcleo JNO Todos os Escuteiros

S.Pedro -  Patrono dos P ioneiros Nacional P ioneiros/Marinheiros

S.Tiago -  Patrono dos Exploradores Nacional Exploradores

XXV Acareg JRL Todos os escuteiros

XXV Acareg JRL Todos os escuteiros

Encontro de tutores JNO
Candidatos a d ir igente e 

animadores

Encontro Inicia l JNO Candidatos a d ir igente

Conselho de Núcleo
Mesa do 

Conselho

Caminheiros/Companheiros e 

Dir igentes

S.Francisco -  Patrono dos Lobitos Nacional Lobitos

JOTA/JOTI DPCSOeste Escuteiros do Oeste

1ª  Sessão EGO I, II, III, IV JNO
Guias/Timoneiros/Mestres/ 

Arra is

Conselho Regional

Mesa do 

Conselho 

Regional

Caminheiros/Companheiros e 

Dir igentes

ForFé JNO
Caminheiros/Companheiros e 

Dir igentes

Luz da Paz de Belém Nacional Todos

  dezembro

a def ini r

4

20 e 21

   novembro

16 , 17 e 18

a def ini r

a def ini r

    outubro

9

29

      julho
25

30, 31

     agosto
1,2 ,3,4 e 5

   setembro

21

a def ini r

23

Data

      maio

a def ini r

25

27

       junho
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5.  ORÇAMENTO 
 

 

Descrição Receitas Despesas

Serviços do Núcleo

Reuniões e Cons.Estatutários Nacionais 500,00 €

Reuniões e Cons.Estatutários Regionais 300,00 €

Reuniões e Cons.Estatutários de Núcleo 750,00 €

Reuniões e Cons.não Estatutários 750,00 €

Deslocações e estadias diversas 1 750,00 €

Despesas de representação 1 750,00 €

Telefone 600,00 €

Aquisição e reparação de equipamentos 2 000,00 €

Sub-Total 0,00 € 8 400,00 €

Centro Escutista do Oeste

Electricidade e Gaz 1 500,00 €

Água 740,00 €

Telefone, fax e internet 500,00 €

Manutenção e benfeitorias 2 000,00 €

Segurança 3 000,00 €

Staff 1 500,00 €

Chefe Residente 4 900,00 €

Subsidio entidades oficiais 2 450,00 €

Ocupação do CEO 16 098,00 €

Ocupação de CEO - Formação 1 472,00 €

Ampliação do CEO - Campo 20 000,00 €

Sub-Total 20 020,00 € 34 140,00 €

Programa Educativo

Actividades 6 850,00 € 6 850,00 €

Sub-Total 6 850,00 € 6 850,00 €

Recursos Adultos

Encontro Inicial 320,00 € 320,00 €

IPE 1 280,00 € 1 280,00 €

FGPE 2 240,00 € 2 240,00 €

Cursos II Nível 0,00 € 0,00 €

INDABA Oeste 150,00 € 150,00 €

Comparticipação JNO (20%) 0,00 € 1 408,00 €

Sub-total 3 990,00 € 5 398,00 €

Gestão Administrativa

Material de escritório 0,00 € 250,00 €

Correspondência 0,00 € 50,00 €

Sub-Total 0,00 € 300,00 €
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Descrição Receitas Despesas

Gestão Financeira

Quota Núcleo 8 817,00 €

Quota Nacional 17 634,00 € 17 634,00 €

Seguro escutista associados 7 086,00 € 7 086,00 €

Seguro escutista dirigentes 8 655,00 € 8 655,00 €

Quota regional 14 695,00 € 14 695,00 €

Quota internacional 2 939,00 € 2 939,00 €

Flor de Lis 5 250,00 € 5 250,00 €

Cartão de Identificação Nacional 500,00 € 500,00 €

Jornais, Revistas e Livros 0,00 € 100,00 €

Juros Aplicações Financeiras 500,00 € 0,00 €

Fundo Social do Oeste 2 939,00 €

Utilização de capitais próprios 20 000,00 €

Sub-Total 86 076,00 € 59 798,00 €

Assistência Religiosa

Despesas gerais 0,00 € 100,00 €

FORFÉ 200,00 € 200,00 €

Sub-Total 200,00 € 300,00 €

Dep. Comunicação

Oestescutista 0,00 € 1 000,00 €

Custos operacionais 0,00 € 200,00 €

Sub-Total 0,00 € 1 200,00 €

DPCSOeste

Custos Operacionais 0,00 € 350,00 €

Sub-Total 0,00 € 350,00 €

Dep. Ambiente

Despesas Gerais 0,00 € 200,00 €

Sub-Total 0,00 € 200,00 €

Internacional

Despesas Gerais 0,00 € 200,00 €

Sub-Total 0,00 € 200,00 €

Total Geral 117 136,00 € 117 136,00 €
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Divisão/Sector Receitas Despesas Saldo

Serviços do Núcleo 0,00 € 8 400,00 € -8 400,00 €

Centro Escutista do Oeste 20 020,00 € 34 140,00 € -14 120,00 €

Programa Educativo 6 850,00 € 6 850,00 € 0,00 €

Recursos Adultos 3 990,00 € 5 398,00 € -1 408,00 €

Gestão Administrativa 0,00 € 300,00 € -300,00 €

Gestão Financeira 86 076,00 € 59 798,00 € 26 278,00 €

Assistência Religiosa 200,00 € 300,00 € -100,00 €

Departamento Comunicação 0,00 € 1 200,00 € -1 200,00 €

DPCSOeste 0,00 € 350,00 € -350,00 €

Dep. Ambiente 0,00 € 200,00 € -200,00 €

Internacional 0,00 € 200,00 € -200,00 €

Total 117 136,00 € 117 136,00 € 0,00 €
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6. CONCLUSÃO 
 

Conforme determinado no Regulamento Geral do CNE, o Plano e Orçamento acima descriminados, 
após introduzidas as eventuais modificações discutidas e aprovadas no Conselho de Núcleo a 
realizar no dia 24 de novembro de 2017, será dado a conhecer à Junta Regional e Conselho Fiscal 
e Jurisdicional Regional. 
 
 
Boa Caça 
Boa Pesca 
Sempre Alerta para Servir 

 

 
 Carlos Pacheco  

 


