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Pontos em destaque 
______________________________________________________

__ 
 

PREPARAÇÃO 

 

 

 

- Penso que as reuniões preparatórias, quer de documentos que estejam em discussão pública, quer de 

apresentação de documentos são mais valias que devem ser mantidas. 

- A sessão de esclarecimento parece-me um ponto positivo, deu para perceber que as pessoas, de uma 

forma geral, estavam esclarecidas e que as ideias mais classificadas sobre as propostas 

 

LOGÍSTICA

 



 

 

- (Testagem) Verificou-se alguma confusão na instalação dos procedimentos iniciais levando a alguma 

concentração dos participantes (apesar de ter sido uma ótima ideia) 

 

SOM E IMAGEM 

- As letras do PPT eram muito pequenas, eu estava a meio da sala e tive muita dificuldade em ver.  

- O ecrã estava muito longe, dificuldade em ver. 

 

REFEIÇÕES 

- A inexistência de refeições veganas/vegetarianas para quem não come carne; 

- A utilização excessiva de plástico no jantar de sábado 

- Valor das refeições extremamente elevado para o que serviram 

- Possibilidade de escolha de um tipo de alimentação mais saudável (duas vezes pão) 

- Pouca quantidade para um adulto 

- Ver a possibilidade de ter máquina de café (ou até quiçá um mini bar escutista do agrupamento local) 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA OFICIAL - PLENÁRIO 

 

 

CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

- Bravo bravíssimo para a condução dos trabalhos! 

- A mesa tem feito um trabalho excelente na preparação dos conselhos. Quando uma proposta 

é apresentada todos sabem do que se trata, não há dúvidas, tornando assim mais célere o 

debate e a votação das propostas. Parabéns pelo caminho feito! 

- Muito positivo a apresentação/projeção das propostas no momento da votação. Dá para 

conseguir acompanhar tudo a 100%  

- Era interessante no momento das votações ser partilhada a imagem de quem está online 

(sem qualquer desconfiança no vosso escrutínio, mas uma questão de transparência) 

- O sistema de votações/intervenções foi muito esclarecido, o que facilitou bastante 

- A mesa, o CFJN e a JC não guardaram distanciamento 



  

PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

- A elevação dos Conselheiros, a participação dos Jovens e divulgação dos projetos/atividades a 

gestão do conselho. 

- Conselho bem conduzido. Apresentações da JC apropriadas. Algumas boas intervenções dos 

Conselheiros. Esperança de que as questões pedagógicas sejam mais debatidas. Espero a 

presença de Guias mais amiúde. A gestão do tempo de intervenção de alguns Conselheiros 

poderá ser melhorada. 

- A principal melhoria evidente (para mim), está relacionada com as intervenções dos 

conselheiros. Tanto a nível de temáticas abordadas (é mesmo urgente trazer a pedagogia de 

volta para o centro dos conselhos), mas também a nível de quantidade. Era muito 

interessante termos muito mais opiniões e questões sobre as diferentes propostas. Penso que 

o caminho seja continuar a trabalhar neste sentido, tanto por parte da Mesa bem como dos 

restantes órgãos, estruturas e cada um de nós individualmente 

- Ambiente descontraído, oportunidade para todos 

- Correu tudo muito bem! Parabéns a quem preparou e a todos nós que o realizamos! Obrigado 

- Reforço a satisfação pela excelente condução dos trabalhos. Por outro lado, lamento a pouca 

participação na intervenção das regiões 

- Devia de haver um género de "check-list" nas diversas fases do CNR para a posterior quem 

não está em todos os momentos do CNR, ter de justificar... Existiram conselheiros que 

estavam numa parte, já não estavam em outra, e voltavam a aparecer na seguinte. Achei 

estranho, para não dizer inadmissível! 

- 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. 

- As intervenções dos Conselheiros quando se pronunciam (dão opinião) sobre os Documentos 

em apreciação, quando estas são acompanhadas de PowerPoint. Devem ter o mesmo limite 

de tempo que uma intervenção de palavra. Por vezes tornam-se muito longas e 

descontextualizadas com o assunto/tema/documento/proposta em apreciação pelo Conselho 

 

GESTÃO DO TEMPO 

- Tendo em conta que houve uma sessão de esclarecimento prévia, os trabalhos podiam ter 

decorrido durante 1 só dia 

- Boa gestão dos tempos 

- É necessário cada vez mais haver um tempo limite para intervenção dos conselheiros, tudo o 

que seja a mais de 5 minutos é divagação, fogem do próprio tema e perde-se o sentido do que 

se faz. 

 
 



OUTROS MOMENTOS 

 
- Muitas ausências na Eucaristia 

- Percebo que não era rentável ter os trabalhos a decorrer durante o jogo, mas ao passar a missa para 

as 19h, ficamos sem tempo para jantar e ir às caves 

- 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. 

 

 

SATISFAÇÃO GERAL DO CNR 

 

 
 
 

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

- É de louvar o trabalho desenvolvido pela mcn, que tem sido um sucesso 

- Muito bem organizado e dinamizado pela mesa, dignificando os trabalhos que foram realizados. 



- Trabalho bem feito. Espero que sirva de inspiração aos órgãos locais/regionais. 

- 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. 

- O conselho correu muito bem e acho uma excelente iniciativa um dos conselhos por ano rodar pelas 

regiões. 

- Fiz questão de dar 5 estrelas pois acho que correu tudo muito bem.  

- As propostas, devidamente trabalhadas e consensualizadas, com diversos contributos, resultam 

quase sempre em melhores documentos para a Associação. Foi o que aconteceu neste Conselho. 

- Considero que na generalidade o conselho foi muito positivo. Os trabalhos foram muito bem 

conduzidos e permitiu haver intervenções de uma forma eficiente e eficaz. O único ponto em que acho 

que foi menos positivo foi nas estadias que, apesar de compreender que com a pandemia se torna 

mais complicado, deveria haver um local para acampamento e o acesso a este local devia de ser um 

dos pontos incluídos na inscrição. 

- Participei nos últimos 3 conselhos nacionais e senti uma grande evolução. Parabéns à mesa pela 

excelente condução dos trabalhos. Apenas melhoraria a qualidade/pertinência da participação de 

alguns conselheiros, pois há opiniões exageradamente e escusadamente expressas. No entanto, é 

algo que vocês não conseguem controlar tão bem e ainda conseguiram que se terminasse dentro do 

tempo estipulado. Parabéns! 

- muitos parabéns pela organização deste CNR, que foi sem dúvida bastante organizado e bem 

conduzido. Permitam-me...dentro do que seria de esperar da vossa Equipa 

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

vontade de todos de construir um melhor CNE. 

- No geral o CNR correu bem, foi o meu primeiro conselho por isso não tenho como avaliar se foi 

melhor ou pior do que outros, nem tenho a percepção de o que fazer para melhorar. Vou 

aprendendo.. 

 

 
 

 OUTROS COMENTÁRIOS 

- Há uns anos largos, houve uma formação com vista em preparar os membros das mesas dos 

conselhos regionais/núcleo para os conselhos. Considero uma boa prática que poderiam reactivar, de 

modo a que todos se preparem para o cargo. Neste sentido, também, poderia ser uma hipótese 

convidar os membros da mesa para CNRs, como observadores. Eu sei que cada grupo tem o seu estilo 

de liderança, mas quanto mais uniformes formos em momentos de decisão, melhor poderão 

funcionar os órgãos. 

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

nossos Conselhos sejam ainda mais eficientes 



- Penso que devia ser pensado outra forma de votação, eletrónica por exemplo. Muitas vezes as 

votações decorrem sem serem contabilizados os presentes em sala. Impossibilitando um número real. 

Não é crítica, pois até tem corrido bastante bem, é apenas uma sugestão de melhoramento. Exemplo. 

São contadas as abstenções e os votos contra, e contabilizado os restantes como fotos a favor, mas 

na realidade não conseguimos aferir de forma exata esses votos à favor. Isto porque o conselheiro 

saiu da sala ou chegou atrasado 

- O meu único contributo segue em relação ao sistema de votação, nada a apontar, pois é o sistema 

normalmente utilizado! Mas julgo que poderíamos torná-la mais rápida e eficaz na contagem. Isto é, 

pensar numa app que o conselheiro teria no tlm e pudesse votar, o resultado seria imediato e 

facilitado (exemplo resposta kahoot). Julgo termos recursos na associação para desenvolver esta 

ideia. ( a correr bem poderia-se transportar para todas as estruturas) 

- Deve melhorar-se o sistema de votação, talvez com uma app que permita uma votação mais célere e 

que não seja preciso estar alguém a contar os votos, e também, conseguimos em tempo real saber os 

votos e os presentes na sala, pois por vezes percebia-se que havia pessoas que tinham saído da sala e 

o seu voto era contabilizado (quando se contabilizava só os votos contra e abstenções). 

- Um agradecimento por terem possibilitado a minha participação por via online. Importante testar o 

sistema antes, caso em futuras situações volte a ser necessário. 

- A utilização da google drive para partilha prévia de ficheiros relevantes para o conselho pode ser 

expandida. Exemplo: O documento do regimento, depois de aprovado na generalidade, teve algumas 

alterações. Esse documento (e outros semelhantes que considerem fazer sentido) pode também ser 

disponibilizado na drive. 

- 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. Parabéns por tudo. 

- Quando comparado este conselho com o anterior (digital), considero que este foi muito bem 

conseguido e a discussão foi mais focada. O momento à noite foi muito positivo. Talvez para um 

próximo conselho se pudesse considerar fazer algo para juntar/misturar/promover a interacção entre 

os conselheiros das diversas regiões. A troca de ideias é sempre positiva e, para os representantes 

recém chegados em especial mas para todos em geral, ter um momento para nos conhecermos e 

discutir podia ser fortuito. 

- Confesso que para primeira experiência, reconheci ali alguns comportamentos e atitudes que já vi em 

reuniões de condomínio ou outras associações que em nada tem a haver como Escutismo. Mas isso 

levava-nos ao que motiva quem quer ser representante aos CNR. 

 

Funny 

O futebol é que não correu bem! Um aspeto a melhorar para a próxima vez 


