
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

 
 

Proposta 

Eleição da Mesa dos Conselhos Nacionais para o triénio 2020-2023 

 

Os dirigentes do CNE listados em anexo propõem ao Conselho Nacional Plenário de 22 de fevereiro de 

2020 que a Mesa dos Conselhos Nacionais para o triénio 2020-2023 seja formada pelos seguintes 

elementos: 

 João Armando Pereira Gonçalves (NIN 7607000235001) - Presidente 

 Jorge Humberto Gomes Noro (NIN 9307010109005) - Vice-presidente 

 Joana Margarida Pereira Sousa Bastos (NIN 9116000593001) - Vice-presidente 

 Daniela Filipa Tavares Nunes Sousa (NIN 9417000690001) - Secretária 

 Paulo Jorge Peres Ferreira Maia (NIN 7920001106001) - Secretário 

 Catarina Daniela Vieira Ribeiro (NIN 0005050307015) - Secretária 

 

 

Coimbra, 7 de janeiro de 2020 

Pelos proponentes 

 

João Armando Gonçalves 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexos: 

- Apresentação breve dos dirigentes propostos 

- Carta de motivação 

- Lista e identificação dos proponentes 
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Apresentação dos candidatos 

 

João Armando Gonçalves (NIN 7607000235001) 

Professor do Instituto Politécnico de Coimbra. Formação em Engenharia e Planeamento. 

No escutismo: é formador; foi membro (2011-14) e Presidente do Comité Mundial (2014-17), 

membro do Comité Europeu (2004-10), membro da Junta Central do CNE, Chefe de Agrupamento e 

de Unidade 

Gosta de transformar pela educação, de rir com amigos, e da diversidade da espécie humana 

 

Jorge Humberto Gomes Noro “Pituca” (NIN 9307010109005) 

Coordenador Executivo do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra. 

Formação em Engenharia e Gestão 

No escutismo: é formador; foi Presidente da Mesa do Conselho Regional de Coimbra (2013-19), 

Secretário Nacional da IVª secção, Chefe do Dpt Regional da IV.ª Secção, Chefe (fundador) do Clã 

Universitário de Coimbra, Chefe de Agrupamento e de Unidade 

Gosta da vida em campo e em Comunidade, de trabalhar em equipa e de aproximar as pessoas. 

 

Joana Margarida Pereira Sousa Bastos (NIN 9116000593001) 

Farmacêutica Especialista em Farmácia Hospitalar. Formação em Farmácia 

No escutismo: é chefe de clã e secretária da Mesa do Conselho Regional de Santarém, foi Chefe 

Regional Adjunta de Santarém, pertenceu à Equipa Nacional de Caminheiros e Companheiros, à 

Equipa Regional da IVª Secção, ao Clã Universitário de Coimbra, foi Chefe de Agrupamento e de 

Unidade 

Gosta de criar enigmas, fotografar pelo mundo e de noites com histórias à volta da fogueira 
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Paulo Jorge Peres Ferreira Maia (NIN 7920001106001) 

Diretor de Balcão de instituição financeira. Formação em Economia 

 

No escutismo: é formador e representante da Região ao CNR; foi Chefe Regional e Chefe Regional 

Adjunto de Viseu, Chefe do Dpt Regional da IVª Secção, Chefe de Unidade e Tesoureiro de 

Agrupamento 

 

Gosta de desafios e de concretizar pequenos sonhos quase impossíveis de alcançar 

 

Catarina Daniela Vieira Ribeiro (NIN 0005050307015) 

Técnica Superior de Reinserção Social na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Formação 

em Psicologia 

No escutismo: foi Secretária Regional para os Adultos da Junta Regional de Braga (2014-2017), 

membro da equipa para a educação e formação de adultos da JRBraga e membro da equipa 

pedagógica da IVª Secção da JNGuimarães; chefe de agrupamento adjunta e chefe de clã. 

Gosta de imaginários e acredita que os dirigentes fazem magia. 

 

Daniela Filipa Tavares Nunes e Sousa (NIN 9417000690001) 

 

Coordenadora Regulatória Global de Produtos Derivados no BNP Paribas Corporate and Institutional 

Banking. Formação em Direito 

 

No escutismo: foi membro da equipa do Programa Educativo da Região Europeia, da equipa 

Internacional do CNE, da equipa nacional do Programa Educativo e foi Chefe da EP do Cenáculo. Ao 

nível local, foi instrutora na IIª Secção, Chefe de Clã adjunta e, até 2019, Haiti na Alcateia.  

 

Gosta de construir puzzles, de discutir ideias, de ouvir o Governo Sombra na TSF, de viajar e de 

aeroportos.  
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João Armando | Jorge “Pituca” Noro | Joana Bastos | Daniela Nunes | Paulo Peres | Catarina Ribeiro 

Candidatura à Mesa dos Conselhos Nacionais 

Triénio 2020-2023 

 

Carta de motivação 

De há muito que o Conselho Nacional procura ser expressão de democracia, de comunhão, de definição 

de rumos partilhados. Para nós, mais do que ser “o órgão máximo do CNE”, como referem os Estatutos, 

é uma oportunidade de aprofundar o nosso sentido de coletivo e de fazer avançar a associação. Fazer 

isso numa associação quase centenária, quando entramos na terceira década do sec. XXI, é um desafio 

estimulante. Acreditamos que podemos ajudar a que isso aconteça. 

Queremos um Conselho Nacional… 

…que toma decisões robustas, transparentes e conscientes 

O Conselho Nacional é o lugar onde, por excelência, se tomam as decisões que têm maior impacto no 

futuro da associação, no curto, médio e longo prazo. Tantas vezes temos ideias para melhorar, para 

inovar, e este é o sítio certo para fazermos propostas concretas nesse sentido. Estas devem ser claras 

(nos seus efeitos e impactos), bem preparadas, divulgadas e explicadas antecipadamente (de forma 

apelativa), e abertas ao contributo de outros, já que isso as pode tornar mais ricas. Acreditamos que 

podemos ajudar a que isso aconteça. 

…que usa práticas adaptadas ao sec. XXI 

O mundo em que vivemos é moldado pela tecnologia, marcado pela abertura, e construído pela 

colaboração. Em vários domínios da nossa vida multiplicam-se os métodos participativos, as aplicações, 

as ferramentas de comunicação e reporte, ou as práticas sustentáveis. O órgão máximo de decisão do 

CNE pode usar estas realidades em proveito do seu funcionamento de modo a ser mais eficiente, 

flexível, sustentável e participado. Acreditamos que podemos ajudar a que isso aconteça. 

…que promove o diálogo e a participação de todos 

No CNE todos contam, independentemente da idade, do sexo, da origem ou da posição em que Servem 

o Movimento. É da síntese das várias opiniões e das várias experiências que podemos construir 

melhores decisões e, consequentemente, valorizar esse espaço de construção a que chamamos 

Conselhos. Criar condições para uma participação inclusiva e para a ocorrência de diálogos francos e 

construtivos tem de ser uma ambição coletiva. Acreditamos que podemos ajudar a que isso aconteça. 

…que é oportunidade de informação e inspiração 

Participar num Conselho Nacional pode ser mais do que uma (importante) responsabilidade. Para além 

das decisões que precisamos tomar, o tempo juntos pode ser uma magnífica oportunidade para 

aprender, para ouvir, para nos mantermos informados, para partilhar sucessos, para nos inspirarmos, 

para nos conhecermos melhor. Acreditamos que podemos ajudar a que isso aconteça. 

Os nossos caminhos são diversos. No Conselho Nacional esses caminhos podem cerzir um CNE melhor. 


