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Nota Introdutória 

Findo os períodos de confinamento e com a realização de actividades escutistas sem 

limitação pandémico, projecta-se, para o próximo ano escutista 2022/23 o regresso à 

“normalidade” na vida do núcleo e dos agrupamentos. 

O ano escutista que se inicia é de expectativa pois as equipas de animação ainda estão a 

adaptar-se à saída do movimento de adultos fundamentais e, a mudar, nas crianças e 

jovens, o hábito adquirido na pandemia — sedentarismo. 

Neste primeiro ano de mandato, esta equipa pretende apostar nos adultos, motivando-os 

através da realização de actividades facultativas, formativas mas de teor prático e, também, 

de convívio. Um dirigente motivado, motiva a sua secção e agrupamento. 

As crianças e jovens, o outro binómio desta expressão “matemática” que é movimento 

escutista são, igualmente, motivo de preocupação pelo que é nossa intenção incentivar a 

participação em actividades de núcleo, regionais e nacionais.  

Cativar crianças e jovens que nunca foram escuteiros e os que já o foram, no passado, a 

regressarem será uma prioridade para este triénio — 2022/25. 

Em 2023, o Corpo Nacional de Escutas festeja o centenário da sua fundação e a Junta de 

Núcleo pretende comemorá-lo condignamente promovendo uma actividade com o maior 

número possível de escuteiros. 

Nas próximas páginas, evidenciaremos, por secretaria de núcleo, as actividades a realizar 

bem como as verbas a despender e arrecadar ao longo do próximo ano escutista. 
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2 Conforme proposto no manifesto de candidatura da actual Junta de Núcleo de S. Miguel. 
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ANO ESCUTISTA DE 2022/23 

OUT/NOV – Actividade de S. Nuno; 

OUT a MAR – Curso monográfico de orientação para dirigentes; 

OUT a JUL – Implementação dos planos de prevenção e segurança das sedes; 

NOV a JAN – Formação em SIIE e SIIC para secretários administrativos e financeiros, 

respectivamente; 

JAN a ABR – Formação em suporte básico de vida para associados não dirigentes e 

dirigentes; 

AGO – Jornadas Mundiais da Juventude. 

 

ANO ESCUTISTA DE 2023/24 

OUT – Estação de JOTA-JOTI; 

OUT a MAR – Curso monográfico de técnica escutista para dirigentes; 

OUT a JUL – Implementação dos planos de prevenção e segurança das sedes; 

NOV a JAN – Formação em SIIE e SIIC para secretários administrativos e financeiros, 

respectivamente; 

JAN a SET – Comemorações dos 90 anos do CNE em S. Miguel; 

ABR – Actividade do I Centenário do CNE nos Açores; 

JUL / AGO – VIII Acampamento de Núcleo. 

 

ANO ESCUTISTA DE 2024/25 

NOV/DEZ – Actividade de encerramento das comemorações dos 90 anos do CNE em S. 

Miguel; 

OUT a JUL – Implementação dos planos de prevenção e segurança das sedes; 

JAN a ABR – Curso monográfico de animação para dirigentes; 

JAN a ABR – Curso monográfico para associados não dirigentes sobre cargos e funções; 

ABR – Comemoração do dia do patrono mundial do escutismo – S. Jorge; 

JUL – Actividade para associados dirigentes. 
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CHEFE DE NÚCLEO E ADJUNTO 

Construção do edifício administrativo 

Prevê-se a conclusão das obras de construção do edifício que albergará a direcção, 

secretaria administrativa e os depósitos de campo, fardamento e material de protecção civil 

e que iniciaram a 18 de Maio.  

Neste momento, o edifício está guarnecido por fora, com o rés-do-chão e 1.º andar 

construídos e a placa superior. Faltam, guarnecer o interior, pôr tijoleira nos chãos e 

azulejos nas instalações sanitárias, montar a instalação eléctrica e fechar, com alumínio, 

portas e janelas. 

Obras de conservação e manutenção 

Realça-se que embora o complexo da Casa do Escuteiro seja propriedade da Associação 

ALERTA, o usufruto é da Junta de Núcleo pelo que as despesas de funcionamento, 

manutenção e conservação são afectas à Junta. 

De momento, a reconversão das actuais persianas em bandas e respectiva pintura estão 

suspensas até conclusão do novo edifício excepto em caso de dano. Entendeu-se, por reco-

mendação técnica converter as bandas de verde para branco por ser uma cor mais 

resistente ao Sol.  

 

 

SECRETÁRIA DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

Curso monográfico em Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE) 

No início do mês de Janeiro e tendo por objectivo habilitar os secretários de agrupamento 

e/ou outros dirigentes interessados, com conhecimentos suficientes para utilizarem o SIIE 

nas rotinas da vida do agrupamento. 

Data proposta: atendendo que, no ano transacto, ninguém manifestou interesse em partici-

par no curso, entende-se realizar, apenas, se houver necessidade manifestada por um nú-

mero igual ou superior a quinze interessados. Nessas circunstâncias, a mesma concretizar-

se-á a 21 de Janeiro de 2023. 

Destinatários: Secretário de agrupamento e/ou responsável pelo SIIE no agrupamento. 

Local: a definir 

Custo de inscrição: a definir (dependerá do custo do aluguer da sala e outras despesas 

relacionadas). 
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SECRETARIA DE NÚCLEO FINANCEIRA 

Curso monográfico em Sistema Informação Integração Contas (SIIC) 

Pretende-se habilitar os tesoureiros de agrupamento e outros dirigentes, com os conheci-

mentos suficientes para empregarem o SIIC nos movimentos financeiros e na apresentação 

das contas no final do ano escutista. 

Data proposta: Setembro de 2023 

Destinatários: Tesoureiro de agrupamento e e/ou responsável pelo SIIC no agrupamento 

Local: a definir 

Custo de inscrição: a definir (dependerá do custo do aluguer da sala e outras despesas 

relacionadas). 

 

SECRETARIA DE NÚCLEO RECURSO DE ADULTOS 

Formação de recurso de adultos 

Os percursos iniciais de formação começados em 2020/21 e 2021/22 estão por concluir pelo 

que prevê-se a sua concretização no ano escutista em análise. 

O percurso a iniciar no presente ano retomará o figurino anterior, ou seja, por pólos, no 

nosso caso no Oriental que engloba os núcleos de Santa Maria e São Miguel. Este curso 

terá a modalidade mista tendo algumas sessões virtuais e outras presenciais. 

 

01.2022.EI.OR.04.01 

Este encontro tem como objectivo dotar os aspirantes e noviços a dirigente com as noções 

básicas sobre o escutismo e o fundador. 

Data proposta: 20 de Novembro de 2022 

Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente 

Local: Casa do Escuteiro 

Director do curso: Cidália Maria Teixeira Ponte 

Custo de inscrição: € 5,00 

Para os interessados em iniciar o seu percurso formativo, esta é a primeira de cinco sessões 

do Percurso Inicial de Formação (PIF) que se dispersam por dezoito meses. O Encontro 

Inicial e o Enriquecimento têm, normalmente, a duração de um dia, enquanto a Iniciação à 

Pedagogia Escutista (IPE) e as duas sessões da Formação Geral de Pedagogia Escutista 

(FGPE) têm a duração de um fim-de-semana.  
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01.2022.PIF.OR.04.01 

Em complemento ao referido no ponto anterior, realizam-se, durante este ano escutista as 

seguintes sessões: 

Datas propostas: 

2022.PIF.IPE .................................................................................. 13 a 15 de Janeiro de 2023 

2022.PIF.ENR (Enriquecimento) ................................................. 11 e/ou 12 de Março de 2023 

Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente que completaram o Encontro Inicial 

Local: Casa do Escuteiro 

Director do curso: Cidália Maria Teixeira Ponte 

Custo de inscrição: € 30,00 

 

01.2020.PIF.OR.04.01 e 01.2021.PIF.OR.04.01 

Atendendo ao facto de se ter verificado a saída do activo de vários formandos dos cursos 

iniciados em 2020 e 2021 entendeu-se juntar os formandos dos dois cursos e realizar duas 

sessões únicas dos módulos em falta. São eles os seguintes: 

01.2020.PIF.OR.04.FGPE.01 e 2021.PIF.OR.04.FGPE.01 .......................... 30 a 2 de Outubro de 2022 

01.2020.PIF.OR.04.FGPE.02 e 2021.PIF.OR.04.FGPE.02 ........................ 28 a 30 de Outubro de 2022 

Os inscritos nestes PIF’s, que por algum motivo não tenham frequentado alguma(s) 

sessão(ões) obrigatória(s), deverão assistir às do 2022.PIF, comunicando, essa intenção, 

aos responsáveis por ambos os cursos. 

Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente que iniciaram o 2020.PIF e 2021.PIF 

Local: Casa do Escuteiro 

Director do curso: José Luís Pires Vicente 
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SECRETARIA DE NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Actividade do Centenário 

Destinada a todas as secções e dirigentes será realizada no dia 27 de Maio de 2023, com a 

duração de um dia, consistirá em jogos, desfile, eucaristia e sessão de encerramento e em 

local a definir oportunamente. 

Esta visa comemorar o centenário da fundação do Corpo Nacional de Escutas, divulgar o 

escutismo na sociedade e permitir o reencontro dos escuteiros de toda a ilha. 

O custo de inscrição será para aquisição do emblema do centenário 

que tem um custo unitário de € 1,25 e outras despesas. 

Data proposta: 27 de Maio de 2023 

Destinatários: escuteiros não dirigentes e dirigentes 

Local: a definir  

Custo de inscrição: € 2,00. 

 

Curso monográfico de orientação 

Pretende-se continuar o iniciado nos anos escutistas transactos que é ministrar cursos 

monográficos sobre vários temas importantes para o dia-a-dia das unidades e patrulhas3. 

Esta abordará noções de orientação cálculo de azimutes por graus e coordenadas UTM’s, e 

um exercício prático. 

Data proposta: 11 de Fevereiro de 2023 

Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente e dirigentes 

Local: a definir 

Custo de inscrição: a definir (dependerá do material adquirir). 

 

Actividade de convívio 

Esta actividade tem como objectivo proporcionar momentos de convívio e troca de 

experiências entre os participantes. Cada elemento levará a sua refeição para partilhar. 

Data proposta: 11 de Fevereiro de 2023 

Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente e dirigentes 

Local: a definir 

 

 

                                                 
3 O conceito de patrulha, idealizado por Baden-Powell, leva as crianças e jovens de um grupo a organizarem-se 

em pequenos grupos. Aqui, aplica-se, por analogia, a bando, patrulha/tripulação, equipa/equipagem, 
tribo/companha. 
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SECRETARIA DE NÚCLEO PARA A PROTECÇÃO CIVIL, RÁDIO ESCUTISMO 

E PREVENÇÃO 

 

65.º Jamboree On The Air / 26.º Jamboree On The Internet  

Decorre, no terceiro fim-de-semana de Outubro, a actividade internacional JOTA/JOTI.  

A Junta de Núcleo de S. Miguel não fará a sua estação pelo que permitirá aos agrupamen-

tos realizarem as suas próprias estações desde que, em 

cumprimento com a legislação nacional sobre comunicações e das 

regras de desconfinamento. 

Data de realização: 14 a 16 de Outubro de 2022 

Destinatários: lobitos, exploradores/moços, pioneiros/marinheiros, 

caminheiros/companheiros e dirigentes 

 
 
Curso monográfico em Suporte Básico de Vida e Primeiros-Socorros 

Pretende-se dotar os dirigentes, aspirantes e noviços a dirigente com conceitos em Suporte 

Básico de Vida e Primeiros-Socorros. 

Será ministrado por técnicos com habilitação especializada nas áreas a abranger e a 

realizar por agrupamento ou concelho, com sessões cuja participação rondar entre os 12 e 

os 15 inscritos. 

Data proposta: Janeiro a Maio de 2023 

Destinatários: dirigentes e noviços e aspirantes a dirigente 

Local: a definir 

Custo de inscrição: a definir 

 

 

SECRETÁRIO DE NÚCLEO PATRIMÓNIO E AMBIENTE 

Actividades na área do Ambiente 

Divulgação e promoção de actividades nacionais e regionais relativas ao ambiente. Serão, 

também, incentivadas actividades de âmbito governamental, municipal, de freguesia bem 

como de associações parceiras nesta área. 

Evidenciam-se o “SOS CAGARRO”, “Trees for the world”, limpeza da orla costeira. 
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Medidas de auto-protecção 

Com a obrigatoriedade de dotar as sedes com sinalética de prevenção e segurança contra 

sinistros e de planos de evacuação, promover-se-ão visitas aos edifícios sedes dos 

agrupamentos para efectuar um levantamento das necessidades de sinalética de prevenção 

e elaborar um plano de evacuação e segurança, de acordo com a legislação em vigor bem 

como recomendar a localização da sinalética. 

 

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

 
Conselho Regional de Representantes 

Sendo o órgão máximo da Região, o Conselho Regional (n.º 1 do artigo n.º 42.º do 

Regulamento Geral) assume, nos Açores, a figura de Conselho Regional de Representantes 

(n.º 10 do artigo n.º 42.º do referido Regulamento) e neste têm assento os membros das 

juntas de núcleo e regional e os delegados dos agrupamentos nomeados nos “Conselhos de 

Núcleo Pré-Regionais” (n.º 13 do artigo 42.º). 

Data proposta: 3 de Dezembro de 2022 

Destinatários: delegados nomeados e membros das juntas de núcleo e regional 

Local: ilha do Pico 

 

Conselhos de Núcleo 

É, nos termos do artigo 48.º do Regulamento Geral do CNE, o órgão máximo do Núcleo, 

composto por todos os caminheiros, noviços a dirigente e dirigentes, constantes do último 

censo e das actualizações posteriores, até 15 dias antes da sua realização. 

Estes são da responsabilidade da Mesa do Conselho de Núcleo e convencionou-se realizar, 

rotativamente, nas freguesias/paróquias sede dos agrupamentos do núcleo, entretanto, 

interrompida durante a pandemia e retomada em Novembro de 2021, na freguesia dos 

Fenais da Luz. 

Desta forma, no presente ano, ocorrerão nos seguintes períodos:  

Data proposta: 19 de Novembro de 2022 

Destinatários: dirigentes, noviços a dirigente e caminheiros 

Local: salão na sede da Junta de Freguesia do Livramento, concelho de Ponta Delgada 
 
 

Data proposta: 25 de Março de 2023 

Destinatários: dirigentes, noviços a dirigente e caminheiros 

Local: a definir na freguesia da Maia, concelho da Ribeira Grande 
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Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres 

Por deliberação da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres a participação de todos 

as organizações, representações e movimentos, incluindo os escutistas e guidista cingir-se-

á como peregrinos. Deste modo, a participação do CNE nas festas consiste em: colaborar 

com a Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres na organização dos vários eventos 

religiosos tutelados por aquela. 

Data: 12 a 14 de Maio de 2023 

 

VIII ACARAL Açoriano 

Esta actividade, promovida pela Junta Regional dos Açores, destina-se aos lobitos, com 

uma periodicidade quadrienal e realiza-se sempre, em ilhas diferentes. 

Data: 6 a 9 de Julho de 2023 

Destinatários: lobitos 

Local: ilha do Pico 

Custo de inscrição: a definir posteriormente 

 

Jornadas Mundiais da Juventude 

A XXXIII Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um evento religioso que decorrerá na 

cidade de Lisboa, entre 1 e 6 de Agosto de 2023, e foi anunciada pelo Papa Francisco, a 27 

de Janeiro de 2019, ao final da missa que assinalou o final da XXXII Jornada Mundial da 

Juventude, no Panamá. 

Na semana de 26 a 31 de Julho de 2023, ocorrerão os “Dias nas Dioceses” (DND), onde 

jovens de todo o mundo encontram-se antes da JMJ Lisboa 2023, em 17 dioceses de 

Portugal continental e ilhas: Algarve; Angra; Aveiro; Beja; Braga; Bragança-Miranda; 

Coimbra; Évora; Funchal; Guarda; Lamego; Leiria-Fátima; Portalegre-Castelo Branco; Porto; 

Viana do Castelo; Vila Real e Viseu. 

Data: 26 a 31 de Julho (pré-jornadas) e 1 a 6 de Agosto de 2023 (jornadas) 

Destinatários: jovens com 14 ou mais anos. 

Local: Lisboa 

Custo de inscrição: consultar Circular n.º 16-SNP-2022, de 31 de Outubro. 

 

https://biblioteca.cne-escutismo.pt/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cfe94005-fa9e-4209-a2dc-02476157d0a7/16-SNP-2022.pdf?guest=true
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DESPESAS 

 

Na coluna Observações (Obs.) indicam-se a numeração das respectivas notas explicativas, 

apresentadas depois do mapa das receitas. Refira-se que a numeração é única para as 

duas tabelas pois, em algumas, a explicação aplica-se quer às despesas quer às receitas. 

    Secretarias / Actividades Valor 
Peso 

% 
Obs. 

Chefe de Núcleo e Adjunto € 200 030,00 75,2%   

 
Casa do Escuteiro (construção do edifício administrativo) € 200 000,00 75,2% (1) 

 
Reunião de Chefes de Agrupamento € 30,00 0,0% (2) 

Secretária de Núcleo Administrativo € 24 840,00 9,3%   

 
Curso monográfico em Sistema Integrado Informação Escutista (SIIE) € 60,00 0,0% (3) 

 
Material administrativo € 80,00 0,0% (4) 

 
Censos  € 24 700,00 9,3% (5) 

Secretária de Núcleo Financeira € 36 080,00 13,6%   

 
Curso monográfico em Sistema Informação Integração Contas (SIIC) € 60,00 0,0% (3) 

 
Depósito de Material e Fardamento € 33 100,00 12,4% (6) 

 
Casa do Escuteiro € 2 920,00 1,1% 

 

  
Despesas de funcionamento € 2 000,00 0,8% (7) 

  
Manutenção do complexo da Casa do Escuteiro € 920,00 0,3% (8) 

Secretário de Núcleo Recurso de Adultos € 1 500,00 0,6%   

 
01.2022.EI.OR.04.01 € 150,00 0,1% (9) 

 
01.2020.PIF.OR.04.01 € 300,00 0,1% (9) 

 
01.2021.PIF.OR.04.01 € 600,00 0,2% (9) 

 
01.2022.PIF.OR.04.01 € 450,00 0,2% (9) 

Secretaria de Núcleo Pedagógico € 1 690,00 0,6%   

 
Actividade do Centenário € 1 600,00 0,6% (10) 

 
Monográfico de orientação € 80,00 0,0% (11) 

 
Actividade de convívio € 10,00 0,0% (12) 

Secretário de Núcleo para a Protecção Civil, Rádio Escutismo e 
Prevenção 

€ 770,00 0,3%   

 
64.º Jamboree On The Air / 25.º Jamboree On The Internet € 20,00 0,0% (13) 

 
Monográfico Suporte Básico de Vida e Primeiros-Socorros € 750,00 0,3% (14) 

Secretário de Núcleo Património e Ambiente € 510,00 0,2%   

 
Actividades na área do Ambiente € 10,00 0,0% (15) 

 
Medidas de auto-protecção € 500,00 0,2% (16) 

Outros € 580,00 0,2%   

 
Conselhos de Núcleo € 50,00 0,0% (17) 

 
Conselho Regional de Representantes € 20,00 0,0% (18) 

 
VIII ACARAL Açoriano € 40,00 0,0% (15) 

 
Jornadas Mundiais da Juventude € 40,00 0,0% (15) 

 
Outras despesas € 430,00 0,2% (19) 

    TOTAL € 266 000,00 100,0%   
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RECEITAS 

 

Na coluna Observações (Obs.) indicam-se a numeração das respectivas notas explicativas, 

apresentadas depois do mapa das receitas. Refira-se que a numeração é única para as 

duas tabelas pois, em algumas, a explicação aplica-se quer às despesas quer às receitas. 

    Secretarias / Actividades Valor 
Peso 

% 
Obs. 

Chefe de Núcleo e Adjunto € 190 000,00 71,4%   

 
Casa do Escuteiro (construção do edifício administrativo) € 190 000,00 71,4% (1) 

 
Reunião de Chefes de Agrupamento € 0,00 0,0% (2) 

Secretária de Núcleo Administrativo € 26 260,00 9,9%   

 
Curso monográfico em Sistema Integrado Informação Escutista (SIIE) € 60,00 0,0% (3) 

 
Censos  € 26 200,00 9,8% (5) 

Secretária de Núcleo Financeira € 44 310,00 16,7%   

 
Curso monográfico em Sistema Informação Integração Contas (SIIC) € 60,00 0,0% (3) 

 
Estadias no complexo da Casa do Escuteiro € 2 750,00 1,0% (20) 

 
Depósito de Material e Fardamento € 41 500,00 15,6% (7) 

Secretário de Núcleo Recurso de Adultos € 1 800,00 0,7%   

 
01.2022.EI.OR.04.01 € 150,00 0,1% (9) 

 
01.2020.PIF.OR.04.01 € 300,00 0,1% (9) 

 
01.2021.PIF.OR.04.01 € 450,00 0,2% (9) 

 
01.2022.PIF.OR.04.01 € 900,00 0,3% (9) 

Secretaria de Núcleo Pedagógico € 2 030,00 0,8%   

 
Actividade do Centenário € 2 000,00 0,8% (10) 

 
Monográfico de orientação € 30,00 0,0% (11) 

 
Actividade de convívio € 0,00 0,0% (12) 

Secretário de Núcleo para a Protecção Civil, Rádio Escutismo e 
Prevenção 

€ 600,00 0,2%   

 
64.º Jamboree On The Air / 25.º Jamboree On The Internet € 0,00 0,0% (13) 

 
Monográfico Suporte Básico de Vida e Primeiros-Socorros € 600,00 0,2% (14) 

Secretário de Núcleo Património e Ambiente € 0,00 0,0%   

 
Actividades na área do Ambiente € 0,00 0,0% (15) 

 
Medidas de auto-protecção € 0,00 0,0% (16) 

Outros € 1 000,00 0,4%   

 
PIAJ € 550,00 0,2% (21) 

 
Outras actividades / receitas € 450,00 0,2% (22) 

    TOTAL € 266 000,00 100,0%   

 

Notas explicativas 

(1) O empreiteiro seleccionado orçou a obra de construção do edifício excluindo os alumí-

nios, tijoleira, louças e azulejos para as instalações sanitárias, arranjo exterior, material 

e instalação eléctrica em € 145 788,79. Estas iniciaram-se a 18 de Maio de 2022. 

Estima-se, até à conclusão das obras, que a despesa alcance os € 200 000,00. 
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Em termos contabilísticos, como a Casa do Escuteiro é propriedade da Associação 

ALERTA, as despesas e receitas4 relativas à construção do novo edifício, serão contabi-

lizadas na sua prestação de contas. Por esse motivo, os valores constam a cinza pois 

são considerados como informação extra-contabilística. Importa referir que o usufruto e 

as benfeitorias são para benefício dos escuteiros de S. Miguel. 

(2) Devido ao Conselho de Núcleo realizar-se em Novembro para votar vários documentos 

da Junta de Núcleo e preparar o Conselho Regional de Representantes e, este ano, 

com as eleições a ocorrerem a 9 de Outubro e tomada de posse a 20, entendeu-se 

reunir, na tarde do dia 20 de Outubro, os chefes de agrupamento para debater este ano 

escutista. Estima-se uma verba de € 1, por pessoa, num total de 30 participantes. 

(3) Atendendo à necessidade de realizarmos esse curso numa sala dotada de ligação à 

internet considerou-se um valor a pagar pelo aluguer da sala para um total estimado de 

30 participantes. Serão cobrados, individualmente, € 2 para pagamento do aluguer. 

(4) Atribuiu-se uma verba para fazer face a despesas correntes com expedição de 

correspondência, aquisição de consumíveis, entre outras pequenas despesas.  

(5) Considerou-se um ligeiro aumento no efectivo, na ordem do 1%5. À semelhança do 

sucedido no ano transacto, os agrupamentos pagam a totalidade dos censos à Junta de 

Núcleo que, após reter a respectiva quota, transfere o remanescente para a Junta Regi-

onal dos Açores. Na receita, a quota de núcleo foi arredondada, por excesso, à centena. 

O valor indicado nas despesas inclui seguro escutista, quotizações regional, nacional e 

internacional, assinatura do boletim Flor-de-Lis e emissão dos cartões de filiação. 

(6) Registo das compras ao DMF Nacional e das vendas aos associados no ano em aná-

lise. Estima-se um crescimento de 5% nas compras e vendas. O aumento nas compras 

deve-se ao aumento no material e nas vendas a consequência daquele aumento. 

Rubricas 2020/21 2021/22 2022/23* 

Compras (C) € 15 484,27 € 31 455,25 € 33 100,00 

Vendas (V) € 14 353,14 € 39 522,39 € 41 500,00 

 * Valores estimados. 

(7) Ao valor despendido no ano transacto aplicou-se uma taxa de crescimento 5%. 

Despesas de funcionamento 2019/20 2020/21 2021/22* 

Electricidade  € 460,98 € 600,28 € 630,29 

Comunicações € 182,28 € 149,28 € 156,74 

Água € 617,41 € 404,18 € 424,39 

Seguro para material do DMF € 99,81 € 99,81 € 104,80 

Gás** € 164,78 € 164,78 € 173,02 

Apartado / Domínio www.cne-jnsm.com € 91,71 € 190,76 € 200,30 

Vigilância € 1 108,82 € 281,53 € 295,61 

Total € 2 725,79 € 1 890,62 € 1 985,15 

* Valores estimados. 

                                                 
4 Em termos contabilísticos, os valores associados à construção do novo edifício, serão registados na prestação 

de contas como Investimento (despesas) e Subsídio ao Investimento (Receitas). 
5 Em 2022, o crescimento do efectivo escutista foi de 0,1%. 
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(8) Devido ao desgaste causado pelas intempéries e da localização junto à orla costeira, 

torna-se premente proceder, constantemente, a obras de conservação, reparação ou 

substituição: 

 intervir nos esgotos das casas de banho da cave, criando uma caixa de visita a meio 

do percurso pois, devido à sua pouca inclinação e extensão face à caixa de esgoto, 

estão frequentemente entupidos; 

 reparar as persianas danificadas e proceder à conservação de todas ou, em 

alternativa, a sua substituição, faseada, por portadas (substituição, por edifício, em 

anos diferentes). 

(9) Estima-se uma participação no 01.2022.EI.OR.04.01 e 01.2022.PIF.OR.04.01 de trinta 

aspirantes e noviços a dirigente.  

Para o apuramento da despesa, arredondou-se, por excesso, o total das refeições à 

dezena sendo que, cada refeição, num curso de formação, custa € 4,10 e cada sessão 

tem duas refeições. 

Acresce o facto de termos de suportar as passagens aéreas de dois formandos e um 

formador da ilha das Flores e um formando e dois formadores da ilha de Santa Maria. 

Considerou-se o custo para cada passagem de € 56,64. 

O 01.2022.PIF.OR.04.01 prolonga-se por três sessões, em dois anos e tem um custo de 

inscrição de € 30. Decidiu-se imputar, a cada sessão, a verba de 9 euros, sendo, no ano 

da análise, afecto a verba orçada de um encontro e as restantes, no ano seguinte. 

IPE = 30 formandos * € 9,00 + (2 formandos + 1 formador) x € 56,64 

(10) Considerando que será entregue a cada participante a insígnia do centenário, com um 

custo unitário de € 1,25 acrescido de € 0,35, por elemento, para despesas diversas tais 

como material didáctico de apoios às actividades planeadas. Estima-se uma 

participação de 1000 escuteiros. Esta actividade terá a duração de um dia. 

(11) Este ano pretende-se realizar um curso monográfico de orientação. Prevê-se uma 

afluência de trinta dirigentes no curso pelo que se estipulou uma inscrição de € 1,00 

para comparticipar a aquisição de material (escalímetros) necessário a ministrar o curso 

e outras despesas tais como reprodução a cores das cartas militares. 

(12) A actividade convívio não terá receitas com a inscrição pois cada escuteiro levará a sua 

refeição para partilhar. 

(13) Decorrerá, a nível mundial, no terceiro fim-de-semana de Outubro de 2022, esta 

actividade que unirá os escuteiros de todas as nações através das ondas hertzianas e 

pela internet. Á semelhança do ano anterior, a JNSM não operará nenhuma estação 

nem no 64.º Jamboree On The Air nem no 25.º Jamboree On The Internet. 

(14) Atendendo à premente necessidade de dotar 30 caminheiros e dirigentes com noções 

em Suporte Básico de Vida e Primeiros-Socorros e considerou-se um valor € 25 de 

inscrição para pagar os honorários dos formadores não escuteiros bem como 

comparticipar a aquisição de material para as sessões práticas. 
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Poderá ser cobrada uma inscrição superior atendendo aos honorários dos formadores e 

aluguer de equipamento específico.  

(15) Definiu-se uma verba para imprevistos. 

(16) Pretende-se dotar o complexo da Casa do Escuteiro com equipamentos de prevenção e 

detenção de incêndios, sinalética obrigatória e extintores. Quantificou-se, ainda, uma 

quantia atendendo ao facto de vir a ser necessário imprimir os planos de prevenção e 

segurança para aprovação pelas autoridades competentes na área das plantas das 

sedes dos nossos agrupamentos em folhas de tamanho A1, entre outros. 

(17) Definiu-se uma verba para eventuais despesas de apoio administrativo e à organização 

dos conselhos de núcleo. 

(18) Embora o Conselho Regional de Representantes é actividade da responsabilidade da 

Junta Regional dos Açores, logo suportadas por aquele órgão, previram-se verbas para 

apoio administrativo e logístico com a participação. 

(19) Quantificou-se uma verba para despesas/receitas não previstas nas anteriores rubricas.  

(20) Apurou-se um montante tendo, por base, a média no período entre 2016 e 2020 

acrescido de uma taxa de 5% arredondada, por excesso, à centena. 

Rubricas 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* 

Estadias na Casa do Escuteiro € 1 470,00 € 0,00 € 803,50 € 2 519,00 € 2 750,00 

* Valores estimados. 

(21) Devido à comparticipação da DRJ aos movimentos que irão participar nas JMJ estima-

se uma redução no apoio financeiro do PIAJ de 25%. 

Rubricas 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* 

Programa de Incentivo ao 
Associativismo Juvenil (PIAJ) 

€ 590,46 € 531,40 € 633,96 € 681,30 € 550,00 

* Valores estimados. 
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TABELA RESUMO 

 
A tabela seguinte apresenta, por secretaria de núcleo, as verbas a gastar e a arrecadar. 

Secretarias Despesa Receita 

Chefe de Núcleo e Adjunto (Cn) € 200 030,00 € 190 000,00 

Secretária de Núcleo Administrativo (SnA) € 24 840,00 € 26 260,00 

Secretária de Núcleo Financeira (SnF) € 36 080,00 € 44 310,00 

Secretário de Núcleo Recurso de Adultos (SnRA) € 1 500,00 € 1 800,00 

Secretaria de Núcleo Pedagógico (SnP) € 1 690,00 € 2 030,00 

Secretário de Núcleo para a Protecção Civil, Rádio Escutismo e 
Prevenção (SnPCRP) 

€ 770,00 € 600,00 

Secretário de Núcleo Património e Ambiente (SnPA) € 510,00 € 0,00 

Outros € 580,00 € 1 000,00 

TOTAL € 266 000,00 € 266 000,00 

 

A secretaria que mais verba vai gastar e arrecadar é a afecta ao Chefes de Núcleo e 

Adjunto muito embora com as observações constantes da nota (1) sobre a construção do 

novo edifício do complexo da Casa do Escuteiro, seguindo-se a Secretaria Financeira com 

aquisição de material e fardamento ao DMF Nacional e venda deste, aos associados.  
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Plano de Actividades (6) 
2022/2023 

MESES FORMATIVO PEDAGÓGICO DELIBERATIVO 

Outubro 

30 a 02 – 2021.PIF.FGPE17 
14 a 16 – 65.º JOTA / 26.º JOTI  

 
15 – Monográfico em SIIC 

(Casa do Escuteiro) 

28 a 30 – 2021.PIF.FGPE2 22 – Reunião de chefes de Agrup. 
(Casa do Escuteiro) 

Novembro 20 – 2022.EI 8  
19 – Conselho de Núcleo  

(Livramento) 

Dezembro    

Janeiro 13 a 15 – 2022.PIF.IPE 9 21 – Monográfico de SIIE  

Fevereiro  
11 – Monográfico de orientação 

(a definir) 
 

Março 11 e 12 – 2022.PIF.ENR  
25 – Conselho de Núcleo  

(Maia) 

Abril    

Maio  

14 – Procissão Sto. Cristo 

 
27 – Centenário do C.N.E. 

(a definir) 

Junho    

Julho  
06 a 09 – VIII ACARAL Açoriano 

(Pico) 
 

Agosto  
01 a 06 – Jornadas Mundiais da 

Juventude (Lisboa) 
 

Setembro    

 

01.2021.PIF.OR.04.01 – Percurso Inicial de Formação iniciado no ano escutista 2021/22. 
01.2022.PIF.OR.04.01 – Percurso Inicial de Formação iniciado no ano escutista 2022/23. 

                                                 
6 A votar no Conselho de Núcleo a realizar a 19 de Novembro de 2022. 
7 Formação Geral de Pedagogia Escutista composta por 2 sessões de fim-de-semana (a segunda sessão em 

regime de acampamento). 

8 Encontro Inicial. 
9 Iniciação à Pedagogia Escutista. 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL E JURISDICIONAL REGIONAL 

 

Nos termos estatutários do CNE, a pedido da Junta de Núcleo de S. Miguel analisámos a 

proposta de Plano e Orçamento para 2022-23, que inclui um montante de despesas totais, 

em matéria de receitas, despesa e investimento, definido de 266 000.00 euros, realçando-se 

as despesas de investimento na sede, num total de 200 000.00 euros, em comparação com 

as despesas correntes muito menores, e assentes num montante de receitas previsíveis.  

Salienta-se, ainda, na proposta de Orçamento para 2022-23, os quadros desenvolvidos, 

quadro das despesas relacionadas com as atividades e das despesas de investimento, com 

detalhe das aquisições previstas e regras para a execução orçamental a nível das iniciativas 

e atividades a realizar, de acordo com um montante de despesa total definido e assentes em 

um montante de receitas correntes, que apresenta excedente orçamental.  

Apesar da situação pandémica que vivemos, decorrente da doença Covid-19, e 

considerando ainda a incerteza decorrente da mesma quanto a aspetos tão básicos, como a 

liberdade de circulação das pessoas e a consequente restrição na realização de reuniões, 

eventos, atividades ou formações em regime presencial, no presente Plano de Atividades, e 

respetivo Orçamento, à cautela, foram elaborados e planeados no pressuposto de que, em 

2022-23, e no que diz respeitos aos aspetos basilares supra-mencionados, regressaríamos 

progressivamente à normalidade, o que nos apraz realçar.  

Com base na análise efetuada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 

concluir que os pressupostos utilizados na proposta de Orçamento para 20212-23, 

apresentada pelo Núcleo de S. Miguel, superada a pandemia provocada pelo COVID-19 e a 

experiência e conhecimento das necessidades de funcionamento pelo Conselho de Núcleo 

e seus Agrupamentos, entre outros aspetos, proporciona uma base aceitável e deveras 

considerável, para além de ter sido preparada de forma consistente com as políticas e os 

princípios contabilísticos normalmente adotados pelo CNE, pelo que se propõe a sua 

aprovação, sem quaisquer reservas.  

Praia da Vitória, 20 de Novembro de 2022. 

O Presidente, 

___________________________________________________ 

 Manuel Pires Luís 

1.º Vogal, 

___________________________________________________  

 Manuel Jorge Sousa 

2.º Vogal, 

___________________________________________________ 

 Luísa Maria Gonçalves 


