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Proposta de deliberação a apresentar em Conselho Nacional 

 

1. Identificação do proponente (órgão ou representante de grupo de dirigentes) 

Órgão 

 

 

Nome NIN 

João Armando Gonçalves + dirigentes (v. lista em anexo)  7607000235001 

Email mcn@escutismo.pt 

Tel. 939332105 

 

2. Título da proposta 

Regimento dos Conselhos Nacionais 

 

3. Motivações (breve enquadramento) 

O Regimento dos Conselhos Nacionais, na sua versão atual, data de 1992, tendo merecido uma 

revisão em 1997. Desde essa altura, o Mundo, e o CNE em particular, sofreram transformações 

importantes. A abordagem à forma como se organizam assembleias, o seu papel no seio das 

organizações, e as ferramentas à disposição hoje, permitem, para além duma atualização do discurso 

do Regimento, a inclusão de um conjunto de melhorias que tornem os Conselhos Nacionais mais 

eficientes, dinâmicos, transparentes e participados. 

 

4. Objetivo(s) 

A proposta, pretendendo regular o funcionamento do orgão máximo deliberativo da associação, 

combina um conjunto de práticas já existentes com outras adaptadas ao tempo presente, visando:   

- mais enfoque na preparação, divulgação e discussão prévia de propostas de deliberação com vista a 

uma tomada de decisão mais robusta e consciente; 

- mais eficácia e clareza no debate, que se pretende o mais alargado possível; 

- introdução da tecnologia quando possível, aumentando a eficiência e melhorando a participação; 

- aumento da participação qualificada e da transparência nos processos de tomada de decisão; 

- melhoria no reporte das decisões tomadas e do funcionamento dos conselhos; 

- clarificação das responsabilidades da Mesa dos Conselhos Nacionais, e da forma como deve ser 

eleita e exerce o mandato.  
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5. Proposta a apresentar (texto a ser votado) 

O Conselho Nacional de Representantes, reunido a 19 de junho de 2021, decide: 

- aprovar a proposta “Regimento dos Conselhos Nacionais”, apresentada pelos membros eleitos da 

MCN e outros dirigentes 

- mandatar a MCN para, em colaboração com os outros órgãos nacionais e com os Serviços Centrais 

do CNE, explorar a implementação das soluções constantes no Regimento, tendo em conta critérios 

de eficácia, equidade, transparência e sobriedade. 

 

6. Esta proposta de deliberação diz respeito a uma alteração aos Estatutos, Regulamento 

Geral e outras normas regulamentares aplicáveis a todo o CNE? 

Sim [ X ]  Não [  ] 

Em caso afirmativo, especifique os artigos, parágrafos ou alíneas a aditar, modificar ou suprimir: 

A apresentar com a versão final a submeter ao CNR] 

 

7. A quem se dirige o pedido de implementação, se a proposta for aprovada? 

Estruturas Nacionais/Serviços Centrais [ X ] 

Estruturas regionais/núcleo [  ]  Agrupamentos [  ] 

 

8. Qual a estimativa de recursos necessários para a execução da proposta? (qual o impacto? 

Em termos de recursos humanos e/ou financeiros) 

Não se antevê que a adoção da proposta provoque  um acréscimo aos recursos postos à disposição 

normalmente para a realização dos Conselhos Nacionais, seja em termos financeiros ou humanos. 

Aliás, a experiência adquirida durante o último ano, fortemente condicionado pela pandemia, revela 

que pode até haver ganhos na adoção de algumas das soluções propostas, nomeadamente com o uso 

da tecnologia: não apenas ao nível financeiro mas também do ponto de vista da acessibilidade e do 

conforto dos envolvidos. 

 

9. Anexos (se aplicável) 

Regimento dos Conselhos Nacionais – proposta 

Lista de subscritores 
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Compromisso 

Confirmo que tenho conhecimento do conteúdo do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas 

(CNE), em especial os artigos 35º, 36º e 75º, e que a presente proposta de deliberação deve ser enviada 

à Mesa dos Conselhos Nacionais até 45 dias antes da data do Conselho a que se destina, sem prejuízo 

do fixado no artigo 75.º do mesmo regulamento (alínea c) do ponto 6 do artigo 35.º do Regulamento Geral do CNE). 

 

Data 21/3/2021 

 

Assinatura do proponente 

  
 



 

Subscritores da proposta relativa ao Regimento dos Conselhos Nacionais 

A apresentar ao CNR de 19 de junho de 2021 

Nome NIN 

João Armando Pereira Gonçalves 7607000235001 

Joana Margarida Pereira Sousa Bastos 9116000593001 

Jorge Humberto Gomes Noro 9307010109005 

Catarina Daniela Vieira Ribeiro 0005050307015 

Paulo Jorge Peres Ferreira 7920001106001 

Daniela Filipa Tavares Nunes e Sousa 9417000690001 

Ana Catarina Inverno Sousa 0316000593003 

Ana Margarida Cordeiro Henriques Mendes 9816001040001 

Ana Paula Lopes Azevedo 0316000593004 

Bruno Tiago da Costa Lourenço Ferreira 8512030773001 

David Damásio Francisco 9916000044008 

Diana Isabel Silva Ramalho Cardoso 8916000068002 

Filipe Araújo Cardoso 9307010109002 

João Miguel Sobreiro e Sousa 9612050337006 

João Nuno Cochofel Meireles e Silva 9307010109003 

João Paulo Neves da Cunha Pimenta 8312050489001 

José Luis Gomes Madalena Pereira Mandim 8905030038003 

Luisa Isabel Meireles Moreira de Araújo 8315010278001 

Manuel António Pinto da Silva Amaral 7920000577050 

Maria Teresa Loja Fernandes  7407010347001 

Miguel Gonçalo Ferrão Lourenço 8814000170001 

Paulo Filipe Abranches Travassos Valdez 9307020309017 

Paulo Martinho Antunes Francisco 7216000044001 

Pedro Miguel da Cunha Arede Vasconcelos 9220000577005 

Ricardo Alexandre Teixeira Carneiro Nunes 8215020449001 

Susana Maria Plexa Sequeira 1116000065025 

 

Figueira da Foz, 21 março de 2021 

 

 


