CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
Junta de Núcleo de S. Miguel

Plano e Orçamento

ano escutista 2020/21

Índice Geral
Nota Introdutória ..................................................................................................................3
PLANO TRIENAL .............................................................................................. 4
PLANO DE ACTIVIDADES ................................................................................ 6
Chefe de Núcleo e Adjunto ....................................................................................................7
Secretária de Núcleo Administrativo ....................................................................................7
Secretaria de Núcleo Financeira ...........................................................................................7
Secretaria de Núcleo Recurso de Adultos ...........................................................................8
Departamento de Núcleo de Formação ...............................................................................8
Departamento de Núcleo Pedagógico .................................................................................9
Secretaria de Núcleo para a Protecção Civil, Rádio Escutismo, Ambiente e
Prevenção ..................................................................................................................10
Departamento de Núcleo de Rádioescutismo e Protecção Civil........................................10
Departamento de Núcleo de Ambiente ..............................................................................11
Departamento de Núcleo de Prevenção ............................................................................11
Outras actividades................................................................................................................12
ORÇAMENTO.................................................................................................. 14
Despesas ...............................................................................................................................15
Receitas .................................................................................................................................16
Tabela resumo ......................................................................................................................20

Índice de actividades
Construção do edifício administrativo ..................................................................................7
Curso monográfico em Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE) .........................7
Curso monográfico em Sistema Informação Integração Contas (SIIC) ...............................7
01.2020.EI.OR.04.01 ...........................................................................................................8
01.2020.PIF.OR.04.01 .........................................................................................................8
01.2019.PIF.OR.04.01 .........................................................................................................9
Curso monográfico de técnica de pioneirismo .....................................................................9
VIII Acampamento de Núcleo de S. Miguel .......................................................................10
24.º Jamboree On The Internet..........................................................................................10
Curso monográfico em Suporte Básico de Vida e Primeiros-Socorros .............................11
Conselhos de Núcleo .........................................................................................................12
Conselho Regional de Representantes .............................................................................12
Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.....................................................................13

2

Nota Introdutória
No final de 2019, no Oriente surge um novo coronavírus denominado por COVID-19 que
alastrou-se por todo o mundo, obrigando a períodos de confinamento obrigatório e aos
encerramentos de todas as actividades não essenciais. O escutismo, enquadrado nessa
última classificação e, à semelhança de outras associações similares, suspendeu, a partir de
13 de Março (Circular n.º 13/2020), todas as actividades presenciais.
Como referido no Plano transacto, no final de 2020, culmina-se o encerramento das
comemorações do 45.º aniversário da constituição do Núcleo de S. Miguel, inicialmente,
denominado de Núcleo de Ponta Delgada, pois cobria geograficamente o antigo distrito com
o mesmo nome nomeadamente as ilhas de S. Miguel e Santa Maria.
Pelos motivos acima expostos, a realização do VIII Acampamento do Núcleo (ACANUC) de
S. Miguel foi cancelado. Desta forma, pretende-se concretizar, no parque escutista de
Lagos, na freguesia de Água d’Alto, concelho de Vila Franca do Campo, a actividade
cancelada e, assim, comemorar, o 45.º aniversário da realização do primeiro ACANUC,
realizado em 1975, nas margens da Lagoa das Furnas.
À semelhança do idealizado no ano transacto, programou-se, ao longo do ano, concretizar
vários eventos formativos para dotar os dirigentes de ferramentas e técnicas pedagógicas
para preparar as crianças e os jovens escuteiros para participarem na actividade.
Procura-se, ainda, ao longo dos próximos pontos e parágrafos, evidenciar, por secretaria de
núcleo, as actividades a realizar bem como a verba a despender ao longo do próximo ano
escutista.
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Conforme proposto no manifesto de candidatura da actual Junta de Núcleo de S. Miguel.
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ANO ESCUTISTA DE 2020/21
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;
NOV a JUL – Formação obrigatória “Escutismo Seguro” para todos os dirigentes no activo
JAN a MAI – Formação em suporte básico de vida para associados não dirigentes e
dirigentes;
JUL / AGO – VIII ACANUC.

ANO ESCUTISTA DE 2020/21
OUT – Estação de JOTA-JOTI;
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;
ABR – Comemoração do dia do patrono mundial do escutismo – S. Jorge.

ANO ESCUTISTA DE 2021/22
OUT – Estação de JOTA-JOTI;
OUT a MAR – Curso monográfico de animação para dirigentes;
OUT a JUL – Implementação dos planos de prevenção e segurança das sedes;
JAN a ABR – Curso monográfico para associados não dirigentes sobre cargos e funções;
JUL – Actividade para associados dirigentes.
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Plano de Actividades 2020/21
CHEFE DE NÚCLEO E ADJUNTO
Construção do edifício administrativo
Prevê-se no decurso do presente ano escutista começar-se as obras de construção do
edifício que albergará a Secretaria Administrativa e os depósitos de campo, fardamento e
material de protecção civil, adiado em 2019/20 pela não aprovação da Direcção Regional do
Ambiente (DRA) da anterior localização do edifício e demora, devido ao estado de
teletrabalho, na análise da nova alteração por aquela entidade governamental.
Neste momento, após aprovação da DRA, aguarda-se emissão de pareceres da Direcção
Regional dos Assuntos do Mar e da ANA, SA por a nova localização inserir-se em áreas
afectas ao domínio hídrico – leitos e margens das águas do mar e servidão aeronáutica do
Aeroporto João Paulo II.
Embora o complexo da Casa do Escuteiro seja propriedade da Associação ALERTA, o
usufruto é da Junta de Núcleo bem como as despesas de funcionamento e manutenção.

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, o número máximo de vagas previstas
não esgotou, entende-se realizar, apenas, se houver necessidade manifestada por um
número igual ou superior a quinze interessados. Nessas circunstâncias, a mesma
concretizar-se-á a 23 de Janeiro de 2021.
Destinatários: Secretário de agrupamento e/ou responsável pelo SIIE no agrupamento.

SECRETARIA DE NÚCLEO FINANCEIRA
Curso monográfico em Sistema Informação Integração Contas (SIIC)
Pretende-se habilitar os tesoureiros de agrupamento e outros dirigentes, com os
conhecimentos suficientes para empregarem o SIIC nos movimentos financeiros e na
apresentação das contas no final do ano escutista.
Data proposta: Setembro de 2021
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).
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SECRETARIA DE NÚCLEO RECURSO DE ADULTOS
Departamento de Núcleo de Formação
01.2020.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: 15 de Novembro
Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente
Local: Casa do Escuteiro
Director do curso: José Carlos de Oliveira da Costa Melo
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 dois anos escutistas. 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.

01.2020.PIF.OR.04.01
Em complemento ao referido no ponto anterior, realizam-se, durante este ano escutista as
seguintes sessões:
Datas propostas:
2020.EI 2 ............................................................................................. 15 de Novembro de 2020
2020.PIF.IPE 3 ............................................................................ 27 a 29 de Novembro de 2020
Escutismo Movimento Seguro3 .................................................... 9 e/ou 10 de Janeiro de 2021
Enriquecimento3 ............................................................................. 23 e 24 de Janeiro de 2021
Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente que completaram o Encontro Inicial
Local: Casa do Escuteiro
Director do curso: José Carlos de Oliveira da Costa Melo
Custo de inscrição: € 30,00

2
3

A sessão realiza-se por videoconferência.
A sessão realiza-se na Casa do Escuteiro.
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01.2019.PIF.OR.04.01
Conclui-se, em 2021, o curso iniciado em 2019, com a realização das sessões seguintes:
01.2019.PIF.OR.04.FGPE.01 ......................................................... 5 a 7 de Fevereiro de 2021
01.2019.PIF.OR.04.FGPE.02 ...............................................................5 a 7 de Março de 2021
Os inscritos neste PIF, que por algum motivo não tenham frequentado alguma(s)
sessão(ões) obrigatória(s), deverão assistir às do 2020.PIF, comunicando, essa intenção,
aos responsáveis por ambos os cursos.
Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente que iniciaram o 2019.PIF
Local: Casa do Escuteiro
Director do curso: José Luís Pires Vicente

Departamento de Núcleo Pedagógico
Curso monográfico de técnica de pioneirismo
À semelhança do ano anterior, pretende-se ministrar cursos monográficos sobre vários
temas importantes para o dia-a-dia das unidades e patrulhas 4. A título exemplificativo:
elaboração de nós, construções básicas em campo, orientação, tipo e elaboração de
fogueiras, animação de fogos de conselho, de reuniões e da fé, programação de reuniões
de patrulha, etc.
Este ano, com a pretensão de se realizar o VIII ACANUC relembram-se os dirigentes,
noviços e aspirantes a dirigentes sobre algumas técnicas essenciais para a participação
naquela actividade e transmitir essas mesmas aos lobitos, exploradores/moços, pioneiros/
marinheiros e caminheiros/companheiros.
Data proposta: 10 de Abril de 2021
Destinatários: aspirantes e noviços a dirigente e dirigentes
Local: a definir
Custo de inscrição: a definir (dependerá do material adquirir).

4

O conceito de patrulha, idealizado por Baden-Powell, leva as crianças e jovens de um grupo a se organizarem
em pequenos grupos. Aqui, aplica-se, por analogia, a bando, patrulha/tripulação, equipa/equipagem,
tribo/companha.
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VIII Acampamento de Núcleo de S. Miguel
Pretende-se que o ACANUC abranja todo o efectivo das quatro secções e que preveja
momentos para que cada uma tenha actividades próprias se, o número de dirigentes para
os serviços gerais de campo, o permitam.
Prevê-se um efectivo participante de, aproximadamente, 800 escuteiros representando um
crescimento de 5% relativamente ao VII ACANUC 5.
Considerando que a 2.ª fase da época de exame, em 2021, decorra até finais do mês de
Julho, aponta-se o final deste e início do seguinte mês para a sua realização.
Data proposta: 27 de Julho a 2 de Agosto de 2021
Destinatários: lobitos, exploradores/moços, pioneiros/marinheiros, caminheiros/companheiros, dirigentes e aspirantes e noviços a dirigente.
Local: campo escutista de Lagos
Custo de inscrição: a definir

SECRETARIA DE NÚCLEO PARA A PROTECÇÃO CIVIL, RÁDIO ESCUTISMO,
AMBIENTE E PREVENÇÃO

Departamento de Núcleo de Rádioescutismo e Protecção Civil
24.º Jamboree On The Internet
Decorre, no terceiro fim-de-semana de Outubro, a actividade internacional conhecida por
JOTA/JOTI, este ano, por recomendação da Junta Central, devido à epidemia do COVID-19,
apenas na versão JOTI, na sua edição 24.º.
A Junta de Núcleo de S. Miguel não fará a sua estação pelo que permitirá aos
agrupamentos realizarem as suas próprias estações desde que, em cumprimento com a
legislação nacional sobre comunicações e das regras de desconfinamento.
Data de realização: 16 a 18 de Outubro de 2020
Destinatários: lobitos, exploradores/moços, pioneiros/marinheiros, caminheiros/companheiros e dirigentes

5

Participaram 768 escuteiros dispersos por: 175 lobitos, 200 exploradores/moços, 195 pioneiros/marinheiros, 62
caminheiros/companheiros e 136 dirigentes.

10

Plano de Actividades 2020/21
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.
Data proposta: Maio de 2021
Destinatários: dirigentes e noviços e aspirantes a dirigente
Local: a definir
Custo de inscrição: a definir

Departamento de Núcleo de 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.

Departamento de Núcleo de Prevenção
Com a obrigatoriedade de dotar as sedes com sinalética de prevenção e segurança contra
sinistros e de planos de evacuação, esse promoverá 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.
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OUTRAS ACTIVIDADES

Conselhos de Núcleo
O Conselho de Núcleo é, nos termos do artigo 48.º do Regulamento Geral do CNE, o órgão
máximo do Núcleo e é composto por todos os dirigentes, noviços a dirigente e caminheiros,
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. Contudo,
devido às regras de confinamento, aquela rotatividade está suspensa.
Desta forma, no presente ano, ocorrerão nos seguintes períodos:
Data proposta: 28 de Novembro de 2020
Destinatários: dirigentes, noviços a dirigente e caminheiros
Local: Salão Paroquial de S. José (Ponta Delgada)

Data proposta: 17 de Abril de 2021
Destinatários: dirigentes, noviços a dirigente e caminheiros
Local: a definir

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: a definir
Destinatários: delegados nomeados e membros das juntas de núcleo e regional
Local: a definir
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Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres
Conforme aprovado em Conselho de Núcleo, 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 e participar na procissão de Domingo, com uma
representação da Junta de Núcleo e Agrupamentos (um dirigente do agrupamento e dois
porta-estandartes).
Data: 8 e 9 de Maio de 2021
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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
€ 120 040,00 60,6%
Casa do Escuteiro (construção do edifício administrativo)
€ 120 000,00 60,5% (1)
Reunião de Chefes de Agrupamento
€ 40,00 0,0% (2)
Secretária de Núcleo Administrativo
€ 28 388,00 14,3%
Curso monográfico em Sistema Integrado Informação Escutista (SIIE)
€ 60,00 0,0% (3)
Material administrativo
€ 60,00 0,0% (4)
Censos
€ 28 268,00 14,3% (5)
Secretária de Núcleo Financeira
€ 30 010,00 15,1%
Curso monográfico em Sistema Informação Integração Contas (SIIC)
€ 60,00 0,0% (3)
Depósito de Material e Fardamento
€ 21 200,00 10,7% (6)
Departamento de Núcleo Património
€ 8 750,00 4,4%
Despesas de funcionamento
€ 3 320,00 1,7% (7)
Manutenção do complexo da Casa do Escuteiro
€ 5 430,00 2,7% (8)
Secretário de Núcleo Recurso de Adultos
€ 18 390,00 9,3%
Departamento de Núcleo de Formação
€ 930,00 0,5%
01.2020.EI.OR.04.01
€ 130,00 0,1% (9)
01.2020.PIF.OR.04.01
€ 250,00 0,1% (9)
01.2019.PIF.OR.04.01
€ 550,00 0,3% (9)
Departamento de Núcleo Pedagógico
€ 17 460,00 8,8%
Monográfico de técnica de pioneirismo
€ 160,00 0,1% (10)
VIII Acampamento de Núcleo de S. Miguel
€ 17 300,00 8,7% (11)
Secretário de Núcleo para a Protecção Civil, Rádio Escutismo,
€ 1 110,00 0,6%
Ambiente e Prevenção
Departamento de Núcleo de Rádioescutismo e Protecção Civil
€ 600,00 0,3%
24.º Jamboree On The Internet
€ 0,00 0,0% (12)
Monográfico Suporte Básico de Vida e Primeiros-Socorros
€ 100,00 0,1% (13)
Despesas de funcionamento no âmbito do COVID-19
€ 500,00 0,3% (14)
Departamento de Núcleo de Ambiente
€ 10,00 0,0% (15)
Departamento de Núcleo de Prevenção
€ 500,00 0,3% (16)
Outros
€ 250,00 0,1%
Conselhos de Núcleo
€ 50,00 0,0% (17)
Conselho Regional de Representantes
€ 50,00 0,0% (18)
Outras despesas
€ 150,00 0,1% (19)
TOTAL € 198 188,00 100,0%
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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
€ 100 000,00 50,5%
Casa do Escuteiro (construção do edifício administrativo)
€ 100 000,00 50,5% (1)
Reunião de Chefes de Agrupamento
€ 0,00 0,0% (2)
Secretária de Núcleo Administrativo
€ 29 960,00 15,1%
Curso monográfico em Sistema Integrado Informação Escutista (SIIE)
€ 60,00 0,0% (3)
Censos
€ 29 900,00 15,1% (5)
Secretária de Núcleo Financeira
€ 33 060,00 16,7%
Curso monográfico em Sistema Informação Integração Contas (SIIC)
€ 60,00 0,0% (3)
Estadias no complexo da Casa do Escuteiro
€ 2 700,00 1,4% (20)
Depósito de Material e Fardamento
€ 30 300,00 15,3% (6)
Secretário de Núcleo Recurso de Adultos
€ 27 610,00 13,9%
Departamento de Núcleo de Formação
€ 1 050,00 0,5%
01.2020.EI.OR.04.01
€ 150,00 0,1% (9)
01.2020.PIF.OR.04.01
€ 300,00 0,2% (9)
01.2019.PIF.OR.04.01
€ 600,00 0,3% (9)
Departamento de Núcleo Pedagógico
€ 26 560,00 13,4%
Monográfico de técnica de pioneirismo
€ 160,00 0,1% (10)
VIII Acampamento de Núcleo de S. Miguel
€ 26 400,00 13,3% (11)
Secretário de Núcleo para a Protecção Civil, Rádio Escutismo,
€ 100,00 0,1%
Ambiente e Prevenção
Departamento de Núcleo de Rádioescutismo e Protecção Civil
€ 100,00 0,1%
24.º Jamboree On The Internet
€ 0,00 0,0% (12)
Monográfico Suporte Básico de Vida e Primeiros-Socorros
€ 100,00 0,1% (13)
Departamento de Núcleo de Ambiente
€ 0,00 0,0% (15)
Departamento de Núcleo de Prevenção
€ 0,00 0,0% (16)
Outros
€ 7 458,00 3,8%
PIAJ
€ 530,00 0,3% (21)
Outras actividades / receitas
€ 6 928,00 3,5% (22)
TOTAL € 198 188,00 100,0%

Notas explicativas
(1) Por desistência do empreiteiro que apresentara a melhor proposta para a construção do
edifício, pretende-se contactar três empreiteiros para apresentação de propostas.
Para efeitos de orçamentação, manter-se-á o preço indicado anteriormente.
Em termos contabilísticos, as despesas e receitas 6 relativas à construção do novo
edifício, sendo a Associação ALERTA a proprietária do complexo da Casa do Escuteiro,
deverão ser contabilizadas na sua prestação de contas. Por esse motivo, os valores
constam a cinza pois são considerados como informação extra-contabilística. No
6

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).
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entanto, importa referir que o usufruto e as benfeitorias a realizar são para os escuteiros
de S. Miguel.
A importância registada na receita refere-se à verba transferida pela Câmara Municipal
de Ponta Delgada, no montante de € 50 000,00, à Associação ALERTA para a construção do novo edifício e à verba, a transferir, pela Direcção Regional da Juventude, de
igual montante.
Quando comparados, os montantes indicados na despesa e na receita divergem, entre
si, no montante de € 20 000,00 para a primeira grandeza.
(2) Atendendo que os conselhos de núcleo de início de ano realizar-se-ão em meados de
Novembro para aprovação das contas da Junta de Núcleo e preparação para o
Conselho Regional de Representantes, a meio do mês de Setembro, com o objectivo de
prepararmos o ano escutista seguinte, pretende-se realizar uma reunião para os chefes
de agrupamento (tarde). Estima-se uma verba de € 1,00, por pessoa, num total de 40
participantes.
(3) Atendendo à necessidade de realizarmos esse curso numa sala dotada de ligação à
internet e, se possível, munida de computadores, considerou-se um valor a pagar pelo
aluguer da sala, no montante de € 60,00, para um total estimado de 30 participantes.
Será cobrado aos participantes uma inscrição de € 2,00 para pagamento do aluguer da
sala.
(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%, com o agravamento da
quota nacional em € 2,00, apenas para 2021 — passou de € 6,00 para € 8,00. Este
aumento é para fazer face ao défice de tesouraria que a Junta Central tem.
À semelhança do sucedido em 2020, os agrupamentos pagam a totalidade dos censos
à Junta de Núcleo e esta transfere as verbas para a Junta Central e Junta Regional dos
Açores retendo a verba relativa à quota de núcleo.
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.
O montante indicado nas receitas engloba as rubricas das despesas acrescida da quota
de núcleo.
(6) São indicados os montantes adquiridos ao DMF Nacional e vendidos aos associados no
período indicado na tabela infra. Refira-se que o montante indicado em 2018, abrangeu,
apenas, os meses de Janeiro a Setembro, devido à alteração do período económico
(passou do ano civil para o “ano lectivo”, ou seja, de Janeiro a Dezembro do mesmo ano
para Outubro a Setembro do ano seguinte).
Rubricas

2016

2017

Compras € 20 809,02 € 41 058,70

2018

2018/19

2019/20*

2020/21**

€ 7 423,80 € 23 500,00 € 11 848,06 € 21 200,00

Vendas € 36 874,25 € 38 707,07 € 22 455,33 € 32 200,00 € 19 498,92 € 30 300,00
* Estimativa das compras e vendas atendendo que o ano económico só termina a 30 de Setembro.
** Média dos anos aplicada uma taxa de crescimento de 5% e arredondado, por excesso, à centena.
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(7) Ao valor despendido no ano transacto aplicou-se uma taxa de crescimento 5%
arredondada, por excesso, à dezena.
Despesas de funcionamento
Electricidade
Comunicações
Água
Seguro para material do DMF
Gás (3 garrafas de 55 kg)
Apartado / Domínio www.cne-jnsm.com
Vigilância
Total

2019/20*
€ 640,98
€ 151,80
€ 558,36
€ 96,42
€ 0,00
€ 17,22
€ 0,00
€ 1 464,78

2020/21
€ 673,03
€ 159,39
€ 586,28
€ 101,24
€ 259,05
€ 17,22
€ 1 516,82
€ 3 313,03

* Estimativa atendendo que o ano económico só termina a 30 de Setembro.

Vai ser adjudicado a uma empresa de vigilância a prestação de serviços para detecção
de intrusão no complexo. O montante indicado em 2020/21 inclui a instalação do circuito
de vigilância que ronda, aproximadamente, € 1 100,00. O custo anual futuro será de
aproximadamente de € 300,00.
(8) Devido ao desgaste causado pelas intempéries e da localização junto à orca costeira,
torna-se premente proceder às seguintes 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;
- substituir a rede limítrofe que separa o antigo campo de futebol, por um muro, em
alvenaria, com a altura de um metro de altura, e complementar com rede;
- 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);
- demolir o antigo edifício onde estão localizados os depósitos de fardamento, material
de campo e protecção civil uma vez concluído o novo e efectuada a mudança.
Prevê-se edificar o altar idealizado pelo antigo escuteiro e artista José Carlos Almeida e
construir casas de banho e duches, no exterior, para os agrupamentos que pretendam,
apenas, acampar.
(9) Estima-se que participem no 01.2020.EI.OR.04.01 e 01.2020.PIF.OR.04.01 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.
Como o preço de inscrição no 01.2020.PIF.OR.04.01 é de € 30,00 e prolonga-se por
três sessões, em dois anos, decidiu-se imputar a cada uma, a verba de 10 euros.
Assim, em 2020/21, decorrerá apenas uma sessão e, as outras duas, no ano 2021/22.
(10) Atendendo à realização do VIII ACANUC prevê-se uma afluência de oitenta dirigentes
no curso pelo que se estipulou uma inscrição de € 2,00 para comparticipar a aquisição
de material necessário para ministrar o curso.
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(11) O VII ACANUC contou com a presença de 768 escuteiros e obteve, do lado da receita,
€ 25 120,00 e, da despesa, € 15 723,88 tendo a Direcção Regional da Juventude
apoiado a actividade, ao abrigo do Programa de Incentivo ao Associativismo Juvenil,
com um apoio financeiro de € 5 216,04.
Assim, para apuramento de um valor do lado da despesa aplicou-se uma taxa de
crescimento de 10% arredondado, por excesso, à centena e, do lado da receita, uma
taxa de 5% arredondado, por excesso, à centena.
(12) Devido ao estado epidémico pelo coronavírus COVID-19, o Departamento de Núcleo de
Rádioescutismo, no terceiro fim-de-semana de Outubro de 2020, não operará nenhuma
estação para participação no 64.º Jamboree On The Air / 25.º Jamboree On The
Internet.
(13) Atendendo à premente necessidade de dotar os dirigentes com noções em Suporte
Básico de Vida e Primeiros-Socorros, considerou-se um valor a pagar pela aquisição de
material para os participantes exercitarem, no montante de € 100,00, para um total
estimado de 50 participantes.
Poderá ser cobrada uma inscrição diferente atendendo aos honorários dos formadores
e aluguer de equipamento específico.
(14) Apesar dos momentos de incerteza que vivenciamos, é necessário dotar o complexo da
Casa do Escuteiro com materiais de prevenção e segurança de modo evitar / minimizar
a propagação do coronavírus COVID-19.
(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 para apoio administrativo 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 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
Estadias na Casa do Escuteiro

2017
€ 3 477,00

2018
€ 5 073,50

2018/19
€ 1 470,00

2019/20
€ 200,00

2020/21
€ 2 700,00

(21) Estimou-se uma média no período entre 2015 e 2018 acrescido de uma taxa de 5%
arredondada, por excesso, à dezena.
Rubricas
Programa de Incentivo ao
Associativismo Juvenil (PIAJ)

2017

2018

€ 548,05

€ 329,95

2018/19
€ 590,46

2019/20
€ 531,40

2020/21
€ 530,00
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(22) O montante entre as despesas a realizar e as receitas arrecadar divergem, para a
primeira grandeza, em € 6 928,00, pelo que durante o ano económico 2020/21, a Junta
de Núcleo terá de providenciar actividades ou formas de suprir este diferencial.

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

Despesa

Chefe de Núcleo e Adjunto (Cn)

Receita

€ 120 040,00

€ 100 000,00

Secretária de Núcleo Administrativo (SnA)

€ 28 388,00

€ 29 960,00

Secretária de Núcleo Financeira (SnF)

€ 30 010,00

€ 33 060,00

Secretário de Núcleo Recurso de Adultos (SnRA)

€ 18 390,00

€ 27 610,00

€ 1 110,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 7 458,00

€ 198 188,00

€ 198 188,00

Secretário de Núcleo para a Protecção Civil, Rádio Escutismo,
Ambiente e Prevenção (SnPCRAP)
Outros
TOTAL

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.

RECEITA

DESPESA
SnRA
9%

SnPCRAP
1%

Outros
0%

SnRA
14%

SnPCRAP
0%

Outros
4%

SnF
15%
SnF
17%
SnA
14%

Cn
61%

SnA
15%

Cn
50%
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CNE

Plano de Actividades (7)
2020/2021

MESES

CURSOS DE FORMAÇÃO

Outubro

ACTIVIDADES

CONSELHOS DE NÚCLEO
E REGIONAL

16 a 18 – 24.º JOTI
15 – 2020.EI

28 – Conselho de Núcleo

8

(Salão Paroquial de S. José)

Novembro
27 a 29 – 2020.PIF.IPE

9

Dezembro

Janeiro

9 e/ou 10 – Escutismo Movimento Seguro

23 – Monográfico de SIIE

23 e 24 – Enriquecimento
Fevereiro

05 a 07 – 2019.PIF.FGPE1

Março

05 a 07 – 2019.PIF.FGPE2

Abril

Maio

10

10

10 – Monográfico de pioneirismo

17 – Conselho de Núcleo
(a definir)

00 – Monográfico Suporte Básico
de Vida e Primeiros-Socorros
09 – Procissão Sto. Cristo

Junho
Julho
27/07 a 02/08 – VIII ACANUC
Agosto
Setembro

00 – Monográfico em SIIC

01.2020.PIF.OR.04.01 – Percurso Inicial de Formação iniciado no ano escutista 2020/21.
01.2019.PIF.OR.04.01 – Percurso Inicial de Formação iniciado no ano escutista 2019/20.
7

A votar no Conselho de Núcleo a realizar a 28 de Novembro de 2020.
Encontro Inicial.
9
Iniciação à Pedagogia Escutista.
10
Formação Geral de Pedagogia Escutista composta por 2 sessões de fim-de-semana (a segunda sessão em
regime de acampamento).
8

1934/2019 - 85 ANOS DE ESCUTISMO CATÓLICO NA ILHA DE S. MIGUEL
1975/2020 - 40 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE S. MIGUEL
Associação Educativa de Juventude, fundada em 1923 - Instituição de Utilidade Pública - Diário da República, II Série, nº 177/83, de 3 de Agosto - Contr. nº 500 972 052

