
 

De: Mesa dos Conselhos Nacionais 
Para: Órgãos Nacionais, Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Sumário Executivo CNR de 19/20 de junho de 2021 
Data: 28/06/2021 
Circular: 14-MCN-2021 
 
Car@s Dirigentes, 
 
Com o intuito de informar a associação sobre os principais temas abordados e decisões tomadas 

nos Conselhos Nacionais, e dando cumprimento ao previsto nos Artigos 36º, parágrafo 5, e 35º, 

parágrafo 10, do Regulamento Geral do CNE, que preconiza o envio de informação sobre as 

deliberações aos órgãos nacionais, regionais e de núcleo, segue em anexo o Sumário Executivo 

relativo ao Conselho Nacional de Representantes realizado em 19 e 20 de junho de 2021, em 

Anadia, região de Aveiro. 

As deliberações tomadas durante o CNR serão publicadas em Atos Oficiais. 

 

Saudações escutistas 

P’la Mesa dos Conselhos Nacionais 

 

 

 
João Armando Gonçalves 
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais 
(mcn@escutismo.pt) 
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CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES (CNR) 
Data: 19/20 de junho de 2021 
Local: Pavilhão Municipal de Anadia, região de Aveiro 
 
 
 

Sumário Executivo 

 
O CNR reuniu em segunda convocatória, tendo os trabalhos sido iniciados pelas 9h30. 
Participantes com direito de voto: 197 
Convidados: 1  
 
 
1. Da abertura: 
 

 Sublinhadas as características particulares de realização deste CNR, não apenas pela situação 
pandémica ainda persistente, mas também por ser o primeiro realizado num quadro de 
itinerância pelas regiões, em função da disponibilidade que estas manifestem em os acolher; 

 Boas Vindas dadas pelo Chefe Regional de Aveiro e pela Presidente da Câmara Municipal de 
Anadia; 

 A ata do CNR anterior foi submetida a votação, e aprovada, com 2 alterações chegadas à Mesa (e 
merecido acolhimento) durante o período de 60 dias previsto regulamentarmente. 

 
2. Do período antes da ordem do dia:  
 

 As conclusões do Encontro Nacional de Guias foram apresentadas por 2 guias de cada secção. Os 
mesmos apresentaram um conjunto de ideias a serem adotadas aos vários níveis da associação e 
a nível pessoal pelos escuteiros, de modo a contribuir para um mundo mais sustentável; 

 O Secretário Nacional para a Gestão, Manuel Lavadinho, exortou as regiões/conselheiros a 
integrarem a equipa para a área da programação e infraestruturas informáticas; 

 O Chefe Nacional, Ivo Faria, manifestou a sua gratidão a todos os representantes e a todos os 
agrupamentos por manterem a atividade presencial durante o difícil tempo da pandemia; 

 Respondendo a uma pergunta de um conselheiro, o Chefe Nacional esclareceu que o processo de 
revisão dos vários regulamentos do CNE está em curso, apesar do ritmo de desenvolvimento dos 
trabalhos das várias equipas ter sido afetado pela situação pandémica. O trabalho prevê uma fase 
de recolha de contributos, através da auscultação, online ou presencial, dos interessados; 

 Foi informado que na operação Censos 2021 se apurou o registo de cerca de 63.000 associados 
(referentes a 2020), o que significa um decréscimo de cerca de 6.000 associados relativamente ao 
registo anterior 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
3. Da ordem do dia:  
 

a. Ponto de situação da atividade do CNE pela Junta Central 
A Junta Central apresentou um vídeo que resumiu o trabalho realizado pelos vários setores do 
nível nacional nos últimos 6 meses  

 

 

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

A proposta foi introduzida pela leitura de uma mensagem enviada pelo Chefe Regional de 

Portalegre-Castelo Branco (em nome da Junta Regional, subscritora da proposta), dada a sua 

impossibilidade de estar presente durante este período do CNR.  

Após um breve período de discussão, a proposta foi votada, tendo sido REJEITADA. 

 

 

c. Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central [out2021-set2022] 

A proposta foi apresentada pela Junta Central, tendo-se seguido um período de discussão que se 

focou essencialmente na realização do XXIV ACANAC (agosto 2022) e na necessidade de controlo 

financeiro. 

A proposta foi APROVADA por maioria, sem alterações (pode ser consultada aqui) 

 

 

d. Proposta: Proposta: Regimento dos Conselhos Nacionais 

A proposta foi apresentada pelo 1º subscritor da mesma e discutida na generalidade, tendo sido, 

aquando da votação, APROVADA por unanimidade.  

Seguiu-se um período de discussão e votação das 12 propostas de alteração entradas na Mesa 

(antes do CNR e durante o mesmo). 

 

 

e. Proposta: Política Nacional de Adultos 

A proposta foi apresentada pela Junta Central e discutida na generalidade, tendo sido, aquando 

da votação, APROVADA por maioria. 

Seguiu-se um período de discussão e votação das 2 propostas de alteração entradas na Mesa 

durante o CNR. 

 

 

f. Proposta: Aquisição de um terreno em Antanhol, Coimbra 

A proposta foi apresentada pelo representante do agrupamento subscritor, tendo sido 

brevemente discutida e sugerido que assuntos desta natureza possam vir a ser objeto de 

resolução por via de uma delegação de poderes do CNR (a aprovar em próxima sessão).  

Tendo sido colocada à votação, a proposta foi APROVADA por unanimidade. 

 

https://drive.google.com/file/d/1aW8INy1_Dtd0tXBrUbNz4JGok8Wwiq-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2EUgF4Fhhyf8QTXk192S5H86tRj1EY3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfI8oZWQXnHz6UY_wr_S7oASRlFgbLxB?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZEF7ttPNfH7XN5O0kxNIThCQaPMDYrFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZK179ejOo1YbYGay9Al1JzeNu8yCgWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EnHINICYBAha3han7LyrXZUKx-JgoEpC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLs8-sJp_51log7PtZ87HM8_8MjFW2PN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OurS2ENvkjmFa1g9Hohc6GKMUlj1_hC1?usp=sharing


 

 

 

 

 

4. Do período depois da ordem do dia: 
 

 A Junta Central apresentou o trabalho realizado, no seio da Federação Escutista de Portugal, na 
candidatura à organização do 17º World Scout Moot – 2025, que será votado na Conferência 
Mundial do Escutismo, a realizar (online) em agosto próximo; 

 Os representantes de Viana do Castelo informaram da concretização de um sonho antigo: a 
inauguração de um Centro de Formação Escutista que ocorrerá no dia 4 de julho; 

 O próximo CNR está marcado para 5 e 6 de março de 2022, previsivelmente em Fátima. 
 

 

A Mesa dos Conselhos Nacionais  

 

28 de junho de 2021 

Nota: o presente Sumário Executivo não substitui a Ata do CNR que será elaborada e circulará nos termos regulamentares 


