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Relatório 

Conselho Nacional de Representantes 19/20-06-2021 

A. Nota introdutória 

O Conselho Nacional de Representantes (CNR) do Corpo Nacional de Escutas reuniu em sessão nos dias 19 e 

20 de junho de 2021, em Anadia. Este foi o primeiro CNR organizado no regime descentralizado no qual se 

pretende levar os conselhos nacionais a várias regiões do país. Nesta primeira experiência foi a região de Aveiro 

que manifestou a sua disponibilidade para acolher durante o fim de semana os conselheiros provenientes das 

várias regiões. Estes responderam à chamada em bom número, apesar da persistência na situação de pandemia 

que vem afetando o país e que obrigou à adoção de medidas que garantissem a segurança de todos. 

Registou-se assim a presença de 202 conselheiros, representando 17 das 20 regiões escutistas, sendo que 

cerca de 25% deles estavam a participar pela primeira vez. Para além da equipa da Mesa dos Conselhos 

Nacionais (MCN), estiveram presentes os membros dos órgãos nacionais, Junta Central (JC) e Conselho Fiscal 

e Jurisdicional Nacional (CFJN), bem como o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional. 

Do ponto de vista do conteúdo este CNR teve 3 aspetos a destacar. Em primeiro lugar, a presença dos 

representantes do Encontro Nacional de Guias que vieram apresentar as conclusões do mesmo, revelando-se 

estas como um importante ponto de reflexão relativamente à ação do CNE no que respeita às práticas de 

sustentabilidade ambiental. Em segundo lugar, a aprovação duma nova Política Nacional de Adultos, um 

documento importante para enquadrar todo o trabalho da associação na futura capacitação e gestão dos seus 

voluntários adultos. Finalmente, a aprovação do novo Regimento dos Conselhos Nacionais, contendo as regras 

pelas quais estes se passam a reger e que substitui, atualizando, um documento semelhante com quase 30 anos 

de existência. 

Todos os temas e propostas agendados foram abordados, dentro do tempo previsto, registando-se um grande 

interesse e elevação na discussão dos mesmos por parte dos conselheiros. Estes expressaram também o seu 

agrado pelo lado social do programa, em concreto, a visita às caves organizada pelo agrupamento local. A 

avaliação final do CNR, a que responderam 138 participantes, revelou um grande grau de satisfação pelo modo 

como decorreu este Conselho Nacional. 

Uma palavra de agradecimento é, como sempre, devida aos Serviços Centrais do CNE pelo apoio na 

organização deste CNR, assim como à Junta Regional de Aveiro, ao agrupamento de Anadia e à Câmara 

Municipal, que se revelaram parceiros essenciais no sucesso do CNR. Por último, cabe um agradecimento aos 

conselheiros participantes, pela sua colaboração e compreensão perante as exigências organizativas do evento, 

mas principalmente pela postura construtiva que demonstraram durante a sua realização. 

Boa caça! 

 

 

O Presidente da Mesa do Conselho Nacional 
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B. Preparação 

O CNR decorreu presencialmente no dia 19 e 20 de junho de 2021, em Anadia, tendo a sua preparação começado 

antes, através da adoção das habituais iniciativas que visam uma participação mais informada, de que são exemplo: 

 a distribuição antecipada dos documentos, e a sua disponibilização numa só plataforma digital de acesso 

livre aos conselheiros; 

 a promoção de 1 sessão de esclarecimento online sobre as propostas que iriam ser discutidas (pré 

Conselho), onde os proponentes puderam explicar as mesmas e esclarecer dúvidas; 

 a promoção de 2 sessões online para discussão das propostas que exigiam um período de discussão pública; 

 a disponibilização de um documento-base para facilitar a apresentação de propostas e proporcionar uma 

melhor compreensão do âmbito e objetivos das mesmas; 

 a disponibilização de um template para sistematizar as propostas de alteração que os conselheiros 

entendessem apresentar; 

 o mapeamento, e a validação junto das estruturas intermédias, dos membros do CNR (por inerência ou por 

eleição) e o estabelecimento de uma correspondente comunicação personalizada. 

Como em casos anteriores, foi pedida a inscrição prévia (remota) pelos participantes na plataforma SIIE, o que 

permitiu melhor dimensionar o funcionamento do Conselho e, em particular, a operação de testagem que foi exigida 

pela autoridade de saúde pública. 

C. O Conselho em números 

Apresentam-se alguns dados que resultam dos índices de participação no CNR de 19/20 de junho de 2021: 

1) Estiveram presentes, no Conselho Nacional de Representantes, 202 Conselheiros, representando 17 das 20 

regiões e ainda a Junta Central, o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, o Presidente da Comissão 

eleitoral Nacional e a Mesa dos Conselhos Nacionais.  – Figura 1  

2) Dos 202 participantes, 130 eram homens e 72 mulheres – Figura 2. 

3) Estiveram representadas 85% das regiões e 52% dos Conselheiros – Figura 3 

4) As seguintes regiões apresentaram maior taxa de esforço com a sua participação – Figura 4 

(rácio: conselheiros presentes/ com assento) 

Região  Taxa de participação (>50%) 

  CNR 19/20 jun ‘21*  CNR 6 mar ‘21  CNR 12/13 set ‘20 

Setúbal  94%  94%  - 

Aveiro  88%  88%  - 

Lisboa  88%  85%  64% 

Leiria-Fátima  81%  -  - 

Porto  78%  94%  - 

Santarém  77%  77%  - 

Algarve  69%  81%  56% 

Braga  62%  71%  53% 

Coimbra  -  82%  63% 

Évora  -  77%  - 
Viana do Castelo  -  60%  - 

Beja  -  57%  - 

Vila Real  -  55%  - 
*A participação dos membros dos órgãos nacionais (JC e CFJN) e CEN e MCN foi de 100% 

 

5) Estiveram presentes 135 conselheiros com assento por inerência do exercício de cargo a nível de núcleo, 

regional ou central (48% dos possíveis), e 67 conselheiros eleitos como representantes pelas regiões (60% 

dos possíveis) – Figura 5. 
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6) As regiões/grupos de conselheiros com maior influência nas decisões tomadas, por via da sua 

representatividade no total de presenças foram: Lisboa (14%), Braga (14%), Porto (12%), JC-CFJN-CEN-

MCN (12%), Setúbal (8%), Aveiro (7%), Leiria-Fátima (6%), Santarém (5%) e Algarve (5%) – Figura 6. 

7) As regiões com núcleos contaram com a forte presença dos seus representantes (Braga – 9; Lisboa – 6; 

Porto – 6; Coimbra – 3; Açores – 2) .  

8) Os tempos parciais das intervenções dos proponentes e conselheiros são apresentados na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Presenças totais (valores absolutos) 

Figura 2 – Presenças por região/grupos de conselheiros 

36% Mulheres 
64% Homens 
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85% Regiões 

17 Regiões presentes 
3 Regiões ausentes 
AusentesAgrupamen
tos Ausentes 
52% Conselheiros 

202 Conselheiros Presentes 
188 Conselheiros Ausentes 

Figura 3 – Presenças efetivas vs presenças possíveis 
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Figura 4 – Taxa de esforço por região/grupo de conselheiros 
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Figura 5 – Representantes por tipo e região/grupo de conselheiros 

135 conselheiros por inerência 

48% dos possíveis 

67 conselheiros eleitos 

60% dos possíveis 
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Atividade do CNE pela Junta 
Central (ponto situação) 
 
Alteração da quota nacional 
 
Plano e Orçamento da Junta 
Central 2021-22 
 
Regimento dos Conselhos 
Nacionais 
 
Política Nacional de Adultos 
 

Aquisição de um terreno em 

Antanhol, Coimbra 

Figura 7 – Tempos parciais das intervenções no CNR, por tópicos da agenda 

Figura 6 – Peso/ Impacto na votação 



  

 

8   

   

D. A Ordem dos Trabalhos proposta 

Nos termos do artigo 36º, nº 4, e artigo 35º, nº 6 alínea a), do Regulamento Geral do CNE, foi convocado 

o Conselho Nacional de Representantes para reunir, nos dias 19 e 20 de junho de 2021 em regime 

presencial, tendo o início previsto para as 09h00 (primeira chamada) do dia 19 de junho e o final apontado 

para as 12h30 do dia 20 de junho, com a seguinte a Ordem de Trabalhos da sessão: 

1. Abertura e Oração 

2. Período antes da ordem do dia 

3. Ordem do dia 

 Ponto de situação da atividade do CNE pela Junta Central 

 Proposta: Pagamento, a nível excecional, de apenas 50% da quota nacional 

 Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2021-22 

 Proposta: Regimento dos Conselhos Nacionais 

 Proposta: Política Nacional de Adultos 

 Proposta: Aquisição de um terreno em Antanhol, Coimbra 

4. Período pós Ordem do dia 

5. Oração e Encerramento 

 

E. Avaliação 

No seguimento da realização do CNR foi proposto aos participantes que avaliassem o seu funcionamento 

e dinâmicas, através do preenchimento de um formulário online, ao qual responderam 138 conselheiros. 

A satisfação geral com o conselho foi muito alta, tendo a principal sugestão de melhoria estado relacionada 

com as refeições (conteúdo, variedade, logística). 
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Alguns dos comentários da Avaliação: 

 Foi muito positiva a apresentação das conclusões do ENG pelos nossos Guias 

 O CNR correu muito bem, tanto a nível de preparação como de execução. Todos os aspectos de 

segurança foram tidos em conta (excepto nas saídas do pavilhão por parte dos Conselheiros). 

 Agradecer as alterações que foram fazendo aos Conselhos. São reuniões fluidas, preparadas e 

“sem surpresas” de maior. As diferenças são muitas, mas os CN estão muito melhor. 

 É preciso um tipo de alimentação mais saudável; uso excessivo de plástico no jantar de sábado 

 O conselho correu muito bem e acho excelente um dos conselhos por ano rodar pelas regiões. 

 Agora que o regimento foi aprovado, desenvolver um sistema de votação electrónico, para que 

os nossos Conselhos sejam ainda mais eficientes 

 Por vezes as intervenções não são para colocar questões e parecem palestras, penso que se 

poderá evitar que este tipo de intervenção dure muito tempo. 

 A visita às caves foi interessante e divertida, creio que no futuro se poderia optar por algo tipo 

tertúlia ou mesas redondas sobre assuntos de interesse do CNE (porque promove o convívio, 

mas também se podem retirar reflexões interessantes). Fica a sugestão. 

 De alguns CNR que tenho participado, este em concreto, a Mesa esteve muito bem na condução 

dos trabalhos, na apresentação das propostas (mesmo as entradas à mesa, sendo projectadas 

fica mais claro o que se vai votar) e até no tempo do Conselho.  

 Muito bem conseguido, sem atritos entre conselheiros, discussão construtiva, ambiente 

agradável, vontade de todos de construir um melhor CNE. 

O Relatório de Avaliação do CNR de 19/20 de junho de 2021, com mais informação, constitui um documento separado. 

 

F. Conclusão 

Mesmo num cenário (continuado) de incerteza, os representantes do CNE responderam à chamada para 

um Conselho Nacional que ficará na memória, por vários motivos. Para além da situação pandémica, que 

obrigou à implementação de uma inédita operação de testagem, foi o primeiro CNR realizado no modelo 

de organização descentralizada, e foi também aquele onde foi aprovado, quase 30 anos depois, um novo 

Regimento, documento que regula o funcionamento desta assembleia magna do CNE. 

O sentimento geral que se respirava no final deste CNR era de satisfação: pela alegria do reencontro, pela 

forma como decorreram os trabalhos, e pelo espírito construtivo com que os conselheiros neles 

participaram. O encorajamento e as sugestões que foram chegando à MCN constituem um poderoso tónico 

para fazer ainda melhor na próxima ocasião.  

Coimbra, 30 de julho de 2021 

A Mesa do Conselho Nacional 

João Armando G. | Presidente 

Joana Bastos | Vice-Presidente 

Jorge Noro  | Vice-Presidente 

Catarina Ribeiro | Secretária 

Paulo Peres  | Secretário 

Daniela Nunes | Secretária 

P.de Luís Marinho | Assistente Nacional 


