
Agenda 

Abertura e Oração

Tomada de posse Chefe de Agrupamento 

Organização Direção de Agrupamento 

Organização das Equipas de animação 

Projeto Educativo 

Projeto Sede

Linhas Gerais PAL 

Outros Temas 



Oração

 Senhor, ao exemplo de Cristo também nós queremos 
encontrar o nosso caminho, e ter  forças para que,  
como escuteiros, adultos no escutismo, 

sermos elementos ativos na mudança e na procura de 
novos rumos, para deixar o mundo um pouco melhor 
do que encontrámos. 

E tal como BP nos deixou no seu legado, obrigado
por nos colocares nesta vida para sermos felizes.

 Oração do escuta, 

Senhor Jesus
ensinai-me a ser generoso,
a servir-Vos como Vós o mereceis,
a dar-me sem medida,
a combater sem cuidar das feridas,
a trabalhar sem procurar descanso,
a gastar-me sem esperar outra recompensa,
senão saber que faço a Vossa vontade santa,
Ámen.



Rise Up | 521SH | 21/22
 promover um ambiente de união, 

 sentido de missão comum, 

 O agrupamento ambicionar ser mais 

Triénio - 2021/24, 

 Crescimento sustentável, quer em 

quantidade efetivo quer em qualidade, 

através da implementação do método 

escutista, e formação de dirigentes. 



Compromisso 

 Prometo, pela minha honra e com a 
graça de Deus, fazer todo o possível por: 

 Cumprir os meus deveres para com Deus, a 

Igreja e a Pátria; 

 Auxiliar o meu semelhante em todas as 

circunstâncias; 

 Obedecer à Lei do Escuta e desempenhar 

o melhor que puder as obrigações da 

missão que me é confiada

 Promover um ambiente de união, 

 sentido de missão comum, 

 O agrupamento ambicionar ser 

mais Triénio - 2021/24, 

 Crescimento sustentável, quer em 

quantidade efetivo quer em 

qualidade, através da 

implementação do método 

escutista, e formação de 

dirigentes. 



Organização 

• José Lage 

Chefe de Agrupamento 

• Hélder Salvado

Chefe de Agrupamento Adjunto 

• Ana Tavares

Secretária de Agrupamento 

• José Ramos 

Tesoureiro de Agrupamento 



Direção Agrupamento 

José 
Lage 

Hélder 
Salvado

Ana 
Tavares 

José 
Ramos 

João 
Paulo 

Noélia 
Ramos 



Equipas de 

Animação 



Equipas de Animação 

1ª Secção 

• Noélia Ramos 

Chefe de Unidade 

• Luisa Novais 

• José Ramos 

• Susana Lage

• Susana Torres – CD 

• Constança Barbosa – CD 

Instrutores 



Equipas de Animação 

2ª Secção 

• Ana Tavares

Chefe de Unidade 

• …..

• Pedro Catalarrana

• Rui Dias 

• Beatriz Lima – CD 

• Ricardo Morais – CD 

Instrutores 



Equipas de Animação 

3ª Secção 

• Hélder Salvado 

Chefe de Unidade 

• João Águas 

• António Manuel 

• Sara Oliveira

• Fred Noites

Instrutores 



Equipas de Animação 

4ª Secção 

• João Paulo

Chefe de Unidade 

• Raquel Gonçalves

Instrutores 



Projeto Educativo 

 Plano de atividades de secção

 Plano anual definido pelas equipas 

de animação

 Plano de atividades de 

agrupamento para o triénio 

 2 atividades / ano 

 1 atividade relevante em 2024 



Projeto 

Sede 

Equipa de acompanhamento da obra 

• Hélder Salvado 

• Raquel Gonçalves

• João Paulo 

• José Ramos 

Objetivo 

• Promover a evolução dos trabalhos em obra com 
os recursos financeiros atuais , 

• Planear ações de apoios ao financiamento da 
obra,

• Simplificar o processo de decisão no 
Agrupamento (nas reuniões de Dir.)

• Divulgar no agrupamento a evolução da 
concretização deste projeto 



Linhas Gerais do PAL 

.

Valores

Proposta 
Educativa

.

Adultos no 
Escutismo

Organização 
Gestão e 
Recursos 
Financeiros 

Crescimento



Linhas Gerais do PAL 

Area Estratégica Indicador de 

desenvolvimento 

Situação atual Proposta 

Valores Os Escuteiros do 

Agrupamento sentem-se 

responsáveis pelo seu 

próprio desenvolvimento 

pessoal e assumem a 

responsabilidade pelas 

decisões que tomam?

Parcialmente Estruturar o Plano 

Educacional a 3 anos,  ao 

nível de Agrupamento que 

comprometa todas as 

secções nas expectivas de 

progresso nas 

competências e valores do 

projeto educativo. 

Até 31 de outubro 



Linhas Gerais do PAL 

Area Estratégica Indicador de 

desenvolvimento 

Situação atual Proposta 

Proposta 

Educativa 

As atividades propostas 

permitem que os

Escutas vivam experiências 

educativas em

todas as áreas do Projecto

Educativo do

Escutismo?

Covid-19 Planear participação nas 

atividades de

Núcleo, Região.

Os Escuteiros adquirem 

pelo menos dois terços das 

suas aptidões por meio de 

ações concretas, isto é, do 

“aprender fazendo”?

Covid-19 Estabelecer no plano 

trienal a promoção de 

atividades de exterior que 

reforce a autonomia 

através do aprender 

fazendo



Linhas Gerais do PAL 

Area Estratégica Indicador de 

desenvolvimento 

Situação atual Proposta 

Adultos no 

Escutismo

A Direção do 

Agrupamento avalia

periodicamente o 

desempenho dos

responsáveis adultos, 

considerando a sua

capacidade técnica e 

pedagógica, a sua

maturidade emocional, a 

sua idoneidade

moral, a sua dedicação às 

funções

exercidas, bem como os 

resultados que

conseguiram alcançar?

Avalização anual 

individual de 

desenvolvimento pessoal 

de todos os dirigentes.

Unidades propõem 

módulos de formação 

para os seus instrutores 

Desafio a Dirigentes para 

formação de tutores



Linhas Gerais do PAL 

Area Estratégica Indicador de 

desenvolvimento 

Situação atual Proposta 

Adultos no 

Escutismo

Os responsáveis adultos do 

Agrupamento

participam regularmente 

em atividades de

formação organizadas 

pela Associação, ou

outras, mesmo depois de 

já terem

completado a formação 

exigida para as

suas funções?

Parcialmente , Estabelecer um Plano 

anual  de formação para 

todos os dirigentes do 

agrupamento 

Escutismo seguro, a realizar 

por todos dirigentes no 

próximo ano escutista . 



Linhas Gerais do PAL 
Area Estratégica Indicador de 

desenvolvimento 

Situação atual Proposta 

Organização 

gestão e Recursos 

Financeiros 

A Direção do 

Agrupamento prepara um

Orçamento Anual, 

detalhando as receitas, as

despesas e os 

investimentos, em 

conformidade

com o seu plano 

estratégico?

Plano/orçamento anual   

parcial para o 

agrupamento nas rubricas 

gerais

Secções com planos 

individuais 

Plano de orçamento único 

discriminado por secção 

Plano de investimento 

anual/Trienal cobrindo as 

necessidades das secções 

Plano de custos de 

atividades relevantes a 3 

anos. 

Definir valor nossos recursos 

financeiros atuais para 

alocar á obra da sede.

Implementar o SIIC ao nível 

da patrulha. Pioneiros e 

caminheiros  2022, 

exploradores e lobitos 2023. 



Linhas Gerais do PAL 
Area Estratégica Indicador de 

desenvolvimento 

Situação atual Proposta 

Organização 

gestão e Recursos 

Financeiros 

As compras e doações de 

mobília, equipamento e

outro material são 

registados no inventário? 

Este

é regularmente 

actualizado com as 

amortizações e

depreciações dos bens 

nele registados?

Desatualizado Rotação da função de 

guarda material de 

agrupamento  pelos 

dirigentes com esta função 

nas secções 

2021/22 – 3ª Secção 

2022/23 – 2ª Secção 

2023/24 – 1ª Secção 

Organização 

gestão e Recursos 

Financeiros 

Existe um responsável 

especificamente nomeado

pela Direcção do 

Agrupamento para

supervisionar a execução 

do Plano Estratégico do

Agrupamento?

Não Criar esta função na 1ª 

reunião de direção,  



Linhas Gerais do PAL 

Area Estratégica Indicador de 

desenvolvimento 

Situação atual Proposta 

Crescimento O efectivo do 

Agrupamento tem uma

dimensão que lhe permite 

ser eficazmente

dirigido com os meios 

existentes?

Sim, mas existe a 

necessidade de reforçar o 

número de dirigentes 

Recrutar dirigentes que 

possam regressar ao 

movimento ,  pais e 

caminheiros 

• 2021/22 + 2 dirigentes ou 

candidatos 

• 2022/2023 + 2 

candidatos 

• 2023/2024 + 2 

candidatos 

As Unidades têm todas, um 

efetivo entre o

máximo e o mínimo 

adequado, de acordo

com o Método Escutista?

Dentro dos limites mínimos  

definidos pelo CNE. 

Promover a integração de 

novos elementos para 

completar o número do 

efetivo da 1ª, 2ª e 3ª 

secções para 35 elementos 



Outros temas 

 Imaginário/Lema de  Agrupamento para o Triénio 

 ADA 521 - 18/19 setembro – atividade dirigentes agrupamento

 Equipa de coordenação das passagens – 1 elemento por secção 

 Marcação do próximo Conselho de Agrupamento para dia 25 setembro

 Aprovação de contas 2021/2022 

 Plano estratégico trienal 

 Plano atividades 2021/22 

 Calendários CNE 2022


