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O que é um Conselho Regional?
O Conselho Regional é o Órgão máximo da Região.

É composto por todos os Dirigentes, Noviços a Dirigente e Caminheiros, constantes do último 

censo e das atualizações posteriores, até 15 dias antes da sua realização, com igual direito de 

voto. É neste órgão que as decisões mais importantes relativas à Região são apresentadas, 

discutidas e votadas.

Quais são as suas competências?
a. Eleger a Mesa do Conselho Regional, a qual inclui, para além de quatro membros eleitos, o 

Assistente Regional;

b. Eleger a Junta Regional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, no caso de no sufrá

gio direto nenhuma lista obtiver a maioria absoluta dos votos validamente expressos;

c. Eleger os delegados da Região ao Conselho Nacional de Representantes;

d. Eleger o Presidente da Comissão Eleitoral Regional;

e. Debater e votar o Plano e Orçamento dos órgãos e serviços regionais;

f. Debater e aprovar o Relatório e Contas;

g. Elaborar o Regulamento Interno da Região o Regimento do Conselho Regional;

h. Aprovar propostas para serem apresentadas para aprovação superior;

i. Aprovar o quadro de pessoal remunerado dos Serviços Regionais, quer de permanentes 

quer de pessoas não Dirigentes do CNE;

j. Demitir a Mesa do Conselho Regional, a Junta Regional ou o Conselho Fiscal e Jurisdicio

nal Regional em caso de manifesta inobservância dos Estatutos e Regulamentos do CNE, 

por maioria de três quartos dos votos dos membros presentes;

k. Constituir Núcleos na área da Região, ouvidas as Direções dos Agrupamentos envolvidos.

Quando reúne o Conselho Regional?
O Conselho Regional reúne obrigatoriamente uma vez por ano; no entanto, é comum reunir 

duas vezes por ano (para aprovação de planos e orçamentos e de relatórios de atividades e 

contas), ou mais, caso seja convocado.
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Quem convoca o Conselho Regional?
O Conselho Regional é convocado pela Mesa do Conselho, por sua iniciativa ou a requerimen

to da Junta Regional ou do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional ou por iniciativa de um 

quinto mais um dos seus membros que façam chegar o pedido de convocação por escrito 

com as respetivas assinaturas à Mesa do Conselho e com a especificação dos assuntos a 

abordar nesse Conselho Regional Extraordinário.

Quantos Conselheiros têm que estar presentes?
O Conselho Regional inicia os trabalhos à hora marcada, caso estejam presentes metade mais um 

dos seus membros; caso contrário, inicia meia hora depois com qualquer número de presentes.

Porquê participar?
O Conselho Regional existe para ouvir a opinião dos seus membros. Caso estes não parti

cipem, deixam que outros decidam por si questões importantes que afetam os Escuteiros 

dessa Região. Estar informado e participar, através da apresentação de ideias, propostas e 

pontos de vista, é essencial para a boa resolução das questões da Região. Participar é sinó

nimo de ser parte da solução e é o assumir das responsabilidades de cada membro.

Como apresentar propostas?
Qualquer conselheiro pode apresentar uma proposta de deliberação formal ao Conselho. Para tal, e 

para poder ter espaço na Ordem de Trabalhos para a sua apresentação, discussão e votação, deve 

enviá-la, por escrito e devidamente fundamentada e identificada (com o nome e assinatura dos 

proponentes), para a Mesa dos Conselhos Regionais 30 dias, inclusive, antes da data do Conselho.

Como Intervir num Conselho Regional?
• Proposta por escrito de aditamentos, emendas, eliminação e substituição de texto das 

propostas: a admitir à discussão pela Mesa.

Exemplo: Um conselheiro apresenta uma sugestão de alteração do texto em debate; um 

conselheiro apresenta uma sugestão de reformulação, inscrição ou exclusão de um pon

to específico de um regulamento proposto a votação.

4



© Soraia Fernandes



© Nuno Perestrelo



• Uso da palavra, com inscrição por assunto da ordem do dia: uso concedido e regrado pela Mesa.

Exemplo: Um conselheiro dá a sua opinião sobre a matéria em discussão. Para isso, 

pediu para intervir quando a Mesa inquiriu o plenário acerca dessa matéria.

• Requerimento à Mesa: intervenção entregue na Mesa por escrito, que é colocado à votação 

do Conselho e considerada aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos presentes.

Exemplo: Um conselheiro propõe que se altere o modo de votação pública (por dedo no 

ar) para votação secreta (por colocação do voto em urna).

• Ponto de ordem à Mesa: intervenção verbal sobre o funcionamento da sessão, apresenta

da à Mesa, que as aceita ou recusa, sem recurso ao Conselho.

Exemplo: Um conselheiro propõe que se altere o modo de votação, por exemplo de 

votação pública (por dedo no ar) para votação secreta (por colocação do voto em urna).

• Pedido de esclarecimento: interrogação clara, breve e concisa, sem considerações, dirigi

da ao último orador, versando sobre a sua intervenção.

Exemplo: Um conselheiro questiona sobre determinada leitura de um gráfico, sobre a 

fonte de um dado apresentado ou o esclarecimento de um dado pouco claro.

• Reação por ofensas à honra ou consideração: quando um conselheiro se considerar ofen

dido pode, para se defender, usar da palavra, e o autor das expressões consideradas ofen

sivas pode dar explicações.

Exemplo: Um conselheiro sentiuse desonrado, ou ouviu a seu respeito um comentário 

que não considera verdadeiro, e quer deixar clara a injustiça da expressão de que foi alvo.

Conselho Regional de Representantes
Caso o Conselho Regional delibere a sua competência, o Conselho Regional de Represen

tantes pode reunir nas regiões divididas em Núcleos. O Conselho Regional de Representantes 

é constituído pela Mesa do Conselho Regional, Junta Regional, Conselho Fiscal e Jurisdicio

nal Regional, Juntas de Núcleo (podendo delegar) e dois delegados de cada Agrupamento. 

Nos trinta dias anteriores ao Conselho Regional de Representantes, reúnem os Conselhos de 

Núcleo com a mesma ordem de trabalhos e para eleição dos seus delegados. A este Conse

lho de Núcleo dáse a designação de Conselho de Núcleo PréRegional.
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