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I. Natureza, objetivos e unidades de ação 

 

1. O Fundo Social do Oeste (adiante designado por FSO), é um serviço de ação social do Núcleo 

do Oeste, instituído pela Junta de Núcleo do Oeste (adiante designada por JNO), instalado na 

sede da JNO, Estrada de Salir, nº68, 2550-660 Salir do Porto, com a morada eletrónica 

geral.oeste@escutismo.pt  

 

2. O FSO implica todos os escuteiros do Núcleo do Oeste e é responsabilidade conjunta da JNO e 

de todos os Agrupamentos, sem perturbar a existência de outros fundos de cariz social, visando 

apoiar aqueles que se encontrem em situação de carência económica e que a mesma impeça a 

participação plena na vivência escutista do Núcleo do Oeste. 

 

 

3. Devido às limitações financeiras e à natureza da ação social, o contributo do fundo, para a solução 

dos problemas referidos no número anterior, não se reduz à distribuição de recursos, mais implica 

ser fomento da animação local e da entreajuda de proximidade, motivando as pessoas em situação 

de pobreza a delinear iniciativas de acordo com as suas reais capacidades, seja junto do 

Agrupamento, da comunidade ou de outras entidades. 

 

4. O FSO, embora de carácter dinâmico, tem como objetivos: 

a. Contribuir para a igualdade entre todos os escuteiros do Núcleo do Oeste; 

b. Permitir a todos o acesso a atividades e programas escutistas, de todos os níveis; 

c. Aquisição de uniforme escutista; 

d. Pagamento de censos; 

e. Cooperar e aprofundar a ação social da Igreja; 

f. Contribuir para a formação escutista (inicial ou continua) dos animadores do núcleo do 

Oeste; 

g. Fomentar o papel dos jovens escuteiros em ações de solidariedade social que reforcem o 

papel do movimento escutista na comunidade; 
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h. Excecionalmente, e sem pôr em causa o mencionado na alínea a), o FSO poderá 

contemplar outras situações graves de cariz social. 

 

5. A seleção de situações a dar resposta, seguirá os seguintes critérios: 

a. Prioridade às situações de carência mais grave; 

b. Justificada incapacidade financeira dos Agrupamentos no apoio às situações visadas; 

c. Complementaridade dos apoios do FSO com outras ajudas que sejam possíveis; 

d. Compromisso dos Agrupamentos, especialmente na pessoa do Chefe de Agrupamento e 

do Assistente de Agrupamento, em ordem à validação e ao acompanhamento de cada 

caso e respetiva resolução. 

 

6. Os beneficiários do FSO são, fundamentalmente os seguintes: 

a. Qualquer escuteiro do Núcleo do Oeste; 

b. Numa perspetiva de verdadeira fraternidade, qualquer escuteiro do CNE – Escutismo 

Católico Português, devidamente identificado pela Junta Regional e respetiva Junta 

Central, desde que seja uma situação de urgência extrema. 

 

7. Para a concretização dos objetivos do FSO, os seus promotores realizam especialmente as 

seguintes atividades: 

a. Recolha e distribuição de meios financeiros; 

b. Recolha e tratamento de informações relativas aos problemas sociais, informações essas, 

provenientes da ação dos Agrupamentos, da ação social da Igreja e de outras fontes; 

c. Intervenção, junto dos poderes públicos e de outras entidades, com vista à solução dos 

problemas sociais, particularmente os que dizem respeito a questões básicas da vida, e 

que estejam a ser vividos pelos escuteiros do nosso Núcleo. 

 

II. Base financeira e tramitação processual 

8. A base financeira do FSO é assegurada pela dotação de um euro (1 €) por cada escuteiro no ativo 

do Núcleo do Oeste, receita resultante da quota de Núcleo; 
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a. Podem ser feitas dádivas através da conta bancária da Junta de Núcleo do Oeste 

(0033.0000.4530.9106.7220.5), colocando sempre na descrição “Donativo para o FSO” 

b. Excedente de atividades de Núcleo; 

c. Remanescente do ano escutista anterior do FSO, apurado no relatório e contas da Junta 

de Núcleo do Oeste. 

 

9. No sentido de promover os donativos a favor do FSO e também de promover a sua transparência 

far-se-ão: 

a. Ações de sensibilização através de informações nas atividades de Núcleo e através do 

correio eletrónico; 

b. Informação interna regular nos Conselhos de Núcleo Ordinários. 

 

10. Cada pedido de apoio será sintetizado numa ficha simplificada, onde serão recolhidos os dados 

necessários para avaliar a candidatura. 

 

11. Os pedidos de ajuda financeira são apresentados pelos interessados ou por algum dirigente do 

Núcleo do Oeste, que considere necessária a intervenção do FSO, através da ficha referida no 

número anterior, que fazem chegar, após validação, à equipa da JNO. 

 

 

12. A validação de cada caso apresentado é feita pelo Agrupamento e tem de acompanhar um parecer 

do Chefe de Agrupamento e do Assistente de Agrupamento, responsabilizando-se pela 

veracidade das informações apresentadas. 

 

13. Os pedidos devem ser apresentados com antecedência mínima de sessenta dias sob o motivo para 

o qual é solicitado o apoio. Todas as propostas serão avaliadas e tem a JNO trinta dias para 

apresentar a decisão, com a indicação dos números correspondentes a cada caso, respetivos 

montantes propostos para financiamento e condições do mesmo. 
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14. Na hipótese de serem insuficientes as verbas disponíveis no FSO, para se efetuarem os apoios 

referidos no número anterior, far-se-á um rateio proporcional aos montantes das listagens 

propostas enviadas, não esquecendo porém os critérios priorizados no número 5. 

 

 

III. Avaliação interna 

 

15. A equipa da JNO, responsável pela coordenação do FSO, fará a apreciação trimestral do 

funcionamento do FSO, a partir dos dados disponibilizados pela secretaria que é responsável 

pelo fundo. 

 

16. Semestralmente o Conselho de Núcleo do Oeste: 

a. Formula propostas destinadas à melhoria da ação social do FSO, à melhor adequação das 

políticas e à corresponsabilização de toda a comunidade escutista. 

 

IV. Intervenção externa 

 

17. A intervenção externa junto da Junta Regional de Lisboa, Junta Central, poderes públicos ou de 

outras entidades, é da exclusiva competência da JNO (gestora do FSO), especialmente através 

de: 

a. Contactos institucionais de rotina, quando considerados necessários; 

b. Formulação de propostas com destaque para as que resultem da avaliação interna; 

c. Outras medidas consideradas necessárias. 

 

18. O promotor do FSO recorre sempre que necessário, aos meios de comunicação que considere 

pertinentes, pertencentes ou não ao movimento escutista, principalmente aos pertencentes à JNO 

seja na promoção de reuniões ou realização de outros eventos com os seguintes objetivos: 

a. Consciência coletiva dos problemas sociais; 
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b. Apreciação da correspondência entre esses problemas e as soluções encontradas, seja no 

domínio publico, seja no privado; 

c. Fomento da corresponsabilidade pessoal e coletiva. 

 

 


