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ALERTA 
ASSOCIAÇÂO DO ESCUTISMO CATÓLICO DOS AÇORES 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – 2015 

A associação ALERTA – Associação do Escutismo Católico dos Açores, criada em 2005, 
comemorando uma década da sua existência, é um realidade no contexto açoriano, tem 
resolvido várias das situações patrimoniais do CNE na região e uma realidade no âmbito e 
objecto das associações juvenis existentes nos Açores, sendo equiparada a associação juvenil, 
no Registo Regional de Associações Juvenis dos Açores. 

A atividade da ALERTA no exercício de 2015 desenvolveu-se num plano de continuidade com a 
dos anos anteriores, em que os serviços prestados ao CNE – Açores, no apoio às suas 
actividades e gestão do património, se traduziram na execução do programa previsto, no seu 
âmbito próprio e no âmbito das delegações de competências nas Juntas de Núcleo e 
Agrupamentos, que assumem uma dimensão relevante, com delegação total, nomeadamente 
na responsabilidade, gestão e acompanhamento das estruturas patrimoniais a nível local.  

De todas as competências delegadas foi dado conhecimento à associação, devendo cada um, 
no inicio do ano, dar conhecimento do estado em que se encontra o que foi delegado. Anexa-se 
os testemunhos enviados. E que fazem parte integrante deste relatório. 

Procura chegar e estabelecer uma constante e estreita parceria de apoio às atividades 
realizadas pela Junta Regional dos Açores, Juntas de Núcleo e Agrupamentos, no campo do 
desenvolvimento das suas finalidades, que constam do seu objeto social e dos seus estatutos, 
nas áreas do associativismo juvenil, da solidariedade social, do ambiente e gestão do 
património escutista, entre outras. 

É actualmente uma instituição de utilidade pública, por ser considerada IPSS – Instituição 
Particular de Solidariedade Social, com estatutos próprios, publicados em Diário Oficial, em 30 
de Junho de 2006, que se pretende estejam em consonância com a lei em vigor, 
designadamente, com o Decreto-Lei nº 172-A/2014, sendo devidamente constituída por 
espontânea, voluntária e livre vontade de um grupo de amigos do CNE, para apoio às acções e 
iniciativas do Corpo Nacional de Escutas, na Região Açores.  

Também é considerada associação ambiental e tem participado no CRADS Conselho Regional 
de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como entidade inscrita no Registo Regional de 
Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA). 

Tem tido uma relação muito próxima e amistosa com o SRPCBA – Serviço Regional de 
Protecção Civil e Bombeiros dos Açores. 

Como principais ações desenvolvidas, para além das descritas, apresenta-se as seguintes: 

- Abertura e Inauguração do Centro de Recursos da Ribeira Seca a ser utilizado para a 
prossecução das atividades escutistas e constituir a sede do Centro de Recursos para a 
Proteção Civil; 

- Apetrechamento do Centro de Recursos e assinatura de contrato de comodato da cedência de 
parte da Escola com a Junta de Freguesia de S. Sebastião; 

- Participação nas reuniões dos vários parques de Ilha e em várias comissões consultivas na 
área ambiental; 

- Emissão de parecer sobre legislação regional sobre ambiente; 

- Gestão do CFBJ - Centro de Formação do Belo Jardim, em consonância com o Regulamento 
de Gestão e Utilização, e aprovação de acções conjuntas e de parceria para dinamização 
daquele centro; 



 

 

- Realização de arranjos e aquisição de diverso material para uso no centro, nomeadamente, 
material para a sala de reuniões, camaratas, cozinha e refeitório; 

- Autorização e acompanhamento dos pedidos de utilização do CFBJ – Centro de Formação do 
Belo Jardim; 

- Informação à DRJ das diversas anomalias encontradas no funcionamento do CFBJ; 

- Preparação da certificação do Centro de Formação do Belo Jardim – CFBJ, como entidade 
formadora, para Campos de Férias e Formação de Jovens e Adultos; 

- Inscrição e certificação como Centro Escutista; 

- Inscrição da associação na Repartição de Finanças da Praia da Vitória, com escrita organizada, 
para poder utilizar facturação ou cedência, dentro dos normativos legais, perante a autoridade 
tributária, diante de todas as entidades ou grupos que usarem o Centro de Formação do Belo 
Jardim; 

- Restituição do IVA das obras efectuadas na Casa do Escuteiro em S. Miguel;  

- Manter, junto da Segurança Social, das Finanças e do Registo Predial da Praia da Vitória, a 
inscrição da Alerta como associação de Utilidade Pública - IPSS, vindo a usufruir do estatuto de 
utilidade pública e a poder solicitar, sempre que necessário, da Certidão Permanente da 
Associação; 

- Os imóveis e terrenos que pertencem à associação ALERTA encontram-se isentos de IMI e 
foram isentos de selo, conforme prevê o estatuto das IPSSs; 

- Recurso à assessoria jurídica para a alteração dos estatutos de acordo com as alterações 
previstas pela lei em vigor para as IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
designadamente, da publicação do Decreto-Lei nº 172-A/2014; 

- Levar os associados a beneficiarem do estatuto social da mesma, essencialmente, no âmbito 
Ambiental, da Solidariedade Social e apoio à Juventude, sempre na prossecução dos seus 
objectivos e finalidades. 

- Continuar a usufruir do programa Recuperar, Programa de Atividades Ocupacionais, lançado 
pelo Governo dos Açores, que pretende apoiar a inserção profissional das pessoas inscritas há 
mais de quatro meses nas Agências para a Qualificação e Emprego e que se encontrem numa 
situação de desemprego e não aufiram subsídio de desemprego ou que, entretanto, tenham 
perdido o respetivo subsídio, para manter o CFBJ em funcionamento. 

- Em seguida ao programa Recuperar, utilização do programa SEI, programa ocupacional de 
suporte ao emprego integrado, o qual tem por objeto a inserção profissional e social de 
desempregados subsidiados, com a mesma finalidade de apoiar as instituições de carácter 
cultural, social, desportivo e recreativo, ou outras instituições sem fins lucrativos que 
desenvolvam atividades de interesse coletivo, como o caso da ALERTA. 

Fazem parte do património da Associação Alerta os seguintes bens móveis e imóveis, que 
constituem o seu património e ativo: o Centro de Formação Escutista do Belo Jardim, em Santa 
Cruz – Praia da Vitória; a Casa do Escuteiro em Santa Clara - em Ponta Delgada; a Escola da 
Fontinha (Fontinhas) – Praia da Vitória; o terreno para construção na Achada da sede do 
Núcleo da Terceira – Angra do Heroísmo; A Sede do Núcleo de Santa Maria e sede do 
Agrupamento nº 394 de Vila do Porto – Santa Maria.  

Em breve a cedência ao Agrupamento nº 492, freguesia da Conceição, a pedido deste, a antiga 
casa do guarda, de um prédio urbano, com a área descoberta de 1.584 m2 e coberta de 
281,3m2, sito na Avenida Infante D. Henrique, (ao momento sofreu um incêndio), na cidade de 
Angra do Heroísmo, que servirá para sede do Agrupamento e, em principio, para sede da JNIT. 

A cedência e uso do 1º andar do edifício localizado no pátio do Centro de Saúde das Velas ao 
Agrupamento 771, para sede do Agrupamento e desenvolvimento das suas atividades. 

A Câmara Municipal da Praia da Vitória, por motivo de desativação da Escola Primária, na 
freguesia da Fonte do Bastardo, com a área coberta de 216,30 m2, com 4 salas e instalações 



 

 

sanitárias femininas, masculinas e para deficientes, em dois edifícios, com cozinha, copa, 
arrecadação e espaços comuns (átrios e salas de estar) e reduto com a área de cerca de 359,20 
m2, inscrito na matriz predial da Praia da Vitória sob o nº 551, pretende ceder o prédio e 
respetivo reduto ao Agrupamento nº 709, através da Alerta, para concorrer à GRATER, para as 
obras e melhoramentos a efetuar. 

Estamos convitos que a identificação e expansão da marca “Alerta” nos Açores implicam o 
envolvimento dos Núcleos e Agrupamentos da Região, agentes locais no território, sendo 
parceiros e potenciais pares em projectos a nível local.  

Nesta oportunidade, é da mais elementar justiça, recordar e louvar os relevantes serviços 
prestados durante estes dez anos de existência, colmatando dificuldades vividas, felizmente 
hoje ultrapassadas perante a Região Autónoma dos Açores, onde estamos inseridos e a que 
pertencemos, pelo Estatuto Político/Administrativo/Financeiro que goza em relação ao todo 
nacional. 

À semelhança do ano anterior a associação neste exercício de 2015 regista os seus gastos e 
rendimentos, com os montantes recebidos e pagos, dado que não gerou receitas próprias ou 
teve despesas assumidas. Os gastos e rendimentos são reconhecidos à medida que são 
originados, independentemente do momento do seu pagamento ou recebimento ou 
transferência, como foi o caso. Os montantes são os valores de caixa, não havendo atribuição 
de subsídios, apoios a projectos, clientes e outros devedores, dividas a registar, perdas ou 
ganhos, depósitos bancários à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria. Trata-se 
apenas da restituição devida do IVA das obras efectuadas na casa do escuteiro em S. Miguel.  

A associação não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal nem à Segurança Social, 
nem a quaisquer outras Entidades Públicas. 

Projetos/Atividades Receitas Despesas 

JRA – Centro de Formação do Belo Jardim 8 459.17  

Restituição de IVA – Casa do Escuteiro - Empréstimo 6 878.60 6 878.60 

Restituição de IVA – Casa do Escuteiro  966.53  

CMAH – Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 2 413.00  

Outras despesas  10.40 

Saldo para o ano de 2016 – Depósito Bancário  11 828.30 

Total 18 717.30 18 717.30 

Uma amiga e forte canhota a todos! Boa Caça e Boa Pesca! 

Praia da Vitória, 15 de Maio de 2016. 

O Presidente da Direcção 

______________________________ 

Manuel Pires Luís 

Aprovado em reunião da Direção, em 17 de Maio, e deliberado submeter à aprovação 

da Assembleia Geral, a ter lugar no CFBJ, Ilha Terceira, em 12 de junho de 2016. 

 

 

 



 

 

Anexo I 

 

PATRIMÓNIO DA ALERTA - 2016 

1 - ACTIVIDADES DO COMPLEXO CASA DO ESCUTEIRO 

Nome do Imóvel/terreno: Casa do Escuteiro. 

Localização: Rua Baden Powell s/n – Santa Clara – Ponta Delgada. 

Data de atribuição e legislação (despacho/deliberação) e quem 
cedeu: Resolução n.º 16/2002, de 10 de Janeiro (cedência 
temporária); Resolução n.º 57/2011, de 29 de Abril (cedência 
definitiva); Auto de Cessão, entre o Governo Regional dos Açores e 
Associação Alerta, datado de 29 de Junho de 2011. 

Principal atividade desenvolvida: Realizar actividades pedagógicas. 

Outras atividades: Promover formação de crianças, jovens e adultos, 
desenvolver o centro escutista de protecção civil, alojar a sede da 
Junta de Núcleo de S. Miguel e os depósitos de material de campo e 
fardamento. 

Iniciativas/áreas de referência a desenvolver? 

- Iniciativas: Plano Individual de Formação (PIF 1) iniciado no ano 
escutista 2014/15; Plano Individual de Formação (PIF 2) a iniciar no 
ano escutista 2015/16; Curso monográfico (Técnicas de construção); 
Curso monográfico (Animação de reuniões); reuniões dos 
departamentos pedagógicos para programarem a actividade em honra 
ao padroeiro do movimento escutista (S. Jorge). 

- Áreas: Promover acções pedagógicas para crianças e jovens, realizar 
planos de formação pessoal (PIF’s), num total de 67 horas, desenhado 
para assegurar ao candidato a dirigente o domínio das competências, 
constantes de um perfil pré-determinado, associadas e necessárias ao 
exercício da função de Dirigente, executar actividades cujo público-
alvo são as quatro faixas etárias que abrangem os escuteiros não 
dirigentes, dotar a Junta de Núcleo de um espaço apropriado para o 
armazenamento do material de campo e protecção civil que servirá de 
apoio à sociedade civil em caso de catástrofe, munir a Junta de 
Núcleo de um espaço para a cedência de fardamento unicamente 
destinado aos associados; 

Quando? 

16 a 18 de Janeiro – PIF 1 (IPE) 

20 a 22 de Fevereiro – PIF 1 (FGPE11) 

14 de Março – Curso monográfico (Técnicas de construção) 

20 a 22 de Março – PIF 1 (FGPE1 2) 

15 de Novembro – PIF 2 (Encontro Inicial) 



 

 

21 de Novembro – PIF 1 e 2 (Enriquecimento) 

22 de Novembro – Curso monográfico (Animação de reuniões) 

Ao longo do ano – Cedência do complexo da Casa do Escuteiro para as 
secções/ agrupamentos realizarem as suas actividades. 

Ao longo do ano – Cedência do complexo da Casa do Escuteiro para as 
acções de formação atrás referidas. 

O que se pretende destacar? Ver subponto INICIATIVAS. 

2 – CAMPO DE ATIVIDADES ESCUTISTAS SRA. DA PENA - 
FONTINHAS 

Nome do Imóvel/terreno:  

Campo de Atividades Escutistas Sra. da Pena (CAE Sra. da Pena) 

Localização: 

Canada da Fonte, 9760-211 Fontinhas 

(Antigo edifício escolar das Fontinhas) 

Data de atribuição e legislação (despacho/deliberação) e quem 
cedeu: 

Processo 53.04.01/4/2009 da Câmara Municipal da Praia da Vitória 

Despacho da doação (21-12-2010) à ALERTA - Associação do 
Escutismo Católico dos Açores 

Principal atividade desenvolvida: 

Realização de atividades ao ar livre, bem como acantonamentos.   

Outras atividades: 

Cedência a entidades interessadas na realização de atividades, 
alojamento temporário nas instalações, bem como o aluguer do 
espaço para diversos fins. 

Iniciativas/áreas de referência a desenvolver? Quando?: 

É intenção de inscrever o CAE Sra. da Pena, nos Campos Escutistas 
do CNE. Uma vez que este reúne as condições necessárias. 

O que se pretende destacar? 

A falta e/ou desconhecimento de apoios a estas infraestruturas. 

3 - INFORMAÇÃO DO CAMPO DE ATIVIDADES ESCUTISTAS 

Sede do Agrupamento 394 e Núcleo de Santa Maria. 

A 31 de Outubro de 2013 foi cedido a título definitivo e gratuito, pelo 
Governo Regional dos Açores, o Artigo Matricial  1254 de Vila do 
Porto. O Governo da República já tinha sido passado para posse do 
Governo Regional através do Decreto-lei nº 208/2005 este artigo, com 
essa finalidade. 



 

 

O Agrupamento 394, tem há muitos anos um acordo de cedência com 
a catequese do aeroporto para a utilização de uma das alas com 4 
salas. 

O Agrupamento, Núcleo e Catequese têm neste espaço as suas 
atividades regulares, reuniões, acantonamentos, etc. Também e 
temporariamente, a pedido da Câmara Municipal, é local de reunião 
do seu grupo de idosos. 

Uma grande sede de escuteiros, um grande problema de manutenção. 

4 - CAMPO DE ATIVIDADES ESCUTISTAS – TERRENO – ZONA 
INDUSTRIAL DE ANGRA DO HEROÍSMO 

Terreno para construção na Achada, zona industrial, da sede do 
Núcleo da Terceira – Angra do Heroísmo a aguardar a possibilidade de 
construção de um Campo Escutista. 

 


