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Regimento dos Conselhos Nacionais 
 

 

O Conselho Nacional é o órgão deliberativo, por excelência, do Corpo Nacional de Escutas, 
que reúne em Plenário ou através dos seus Representantes. Por forma a garantir a tomada 
de decisões robustas, transparentes e conscientes, é essencial que este órgão disponha 
de um Regimento que promova uma participação equitativa, e esclarecida, de todos. 
 
Tal só é possível fazendo uso de práticas adequadas ao séc. XXI que permitam, no respeito 
pela Lei e pelos Princípios do Escuta, garantir que o Conselho Nacional seja sempre um 
lugar exemplo, um lugar vivo, um lugar bom e um lugar novo. 
 
O Regimento dos Conselhos Nacionais é o documento que regula o seu funcionamento, 
nomeadamente nos procedimentos que devem ser tidos em atenção, pela Mesa e pelos 
Conselheiros, para a sua realização. 

O Regimento procura assegurar que o Conselho Nacional seja: 
- Um espaço de diálogo franco, de construção e de conhecimento a favor de um bem 

comum; 
- Um espaço eficiente, dinâmico, transparente e participado. 
 

 

 

 

 

 

“Os nossos caminhos são diversos. 
No Conselho Nacional esses caminhos podem cerzir um CNE melhor” 
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Capítulo I 

Da Mesa dos Conselhos Nacionais 

Artigo 1.º 

Composição 

 
A Mesa dos Conselhos Nacionais é composta 
por um Presidente, o Assistente Nacional, dois 
Vice-Presidentes e três Secretários, de acordo 
com o Regulamento Geral do CNE. 

 
Artigo 2.º 

Designação e mandato 

 
A Mesa dos Conselhos Nacionais, com 
exceção do Assistente Nacional, é eleita pelo 
Conselho Nacional Plenário para um mandato 
de três anos. 
 

Artigo 3.º 

Publicação da constituição da Mesa 

 
A designação dos membros, nos termos do 
artigo anterior, é publicada em atos oficiais. 
 

Artigo 4.º 

Competências e Atribuições 

 
1. Compete à Mesa: 

a) convocar os Conselhos nos termos do 
Regulamento Geral do CNE; 

b) elaborar a Ordem do Dia; 
c) divulgar atempadamente as propostas 

e promover a sua discussão prévia 
quando necessária; 

d) orientar os trabalhos; 
e) no final dos Conselhos, compilar a 

informação e decisões e divulgá-las 
pelo CNE, bem como lavrar e divulgar 
a ata ou outros relatórios relevantes. 
 

2. São ainda atribuições da Mesa: 
a) motivar para uma participação ativa e 

esclarecida nos Conselhos; 
b) reportar a sua atividade no triénio, no 

último Conselho Nacional que presida 
c) demais atribuições decorrentes dos 

Estatutos e do Regulamento Geral do 
CNE. 
 

3. Nos termos do Regulamento Geral do 
CNE, o Presidente pode delegar a 
orientação dos trabalhos num dos Vice-
Presidentes ou, na falta de designação, 
outro será eleito para a sessão. 
 
 
 

Capítulo II 

Do Funcionamento dos Conselhos 

Secção I – Preliminares 

Artigo 5.º 

Convocatória e divulgação das propostas 

 
1. As convocatórias dos Conselhos Nacionais 

seguem as orientações do Regulamento 
Geral do CNE, seguindo em dois momentos 
diferentes e tendo em atenção a exceção 
prevista para as alterações regulamentares. 

 

2. Desde que informado na convocatória, as 

reuniões podem ser remotas, com o recurso 

aos meios telemáticos que permitam a 

completa análise, debate e deliberação dos 

assuntos em apreciação - videoconferência. 

 

3. Para efeitos de adequação logística e 

melhor validação, poderá ser implementado 

um sistema de inscrição prévia para os 

conselheiros que tencionam participar em 

cada sessão dos Conselhos Nacionais. 

 
4. Os Conselhos Nacionais poderão ser 

transmitidos pela Internet, exceto nos 

assuntos objeto de deliberação. 

 

5. A transmissão via internet dos Conselhos 

Nacionais deverá respeitar o direito de 

privacidade dos intervenientes, bem como o 

cumprimento das normas de proteção de 

dados em vigor. 

 

6. As propostas de deliberação devem ser 

apresentadas de acordo com os trâmites e 

formatos definidos pela Mesa, e em 

cumprimento dos Estatutos e do 

Regulamento Geral do CNE. 
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7. Depois de analisados e validados os termos 

das propostas, estas são divulgadas pela 

Mesa através dos canais e do site oficial do 

CNE, com antecedência não inferior a 40 

dias, se outro prazo não for fixado pelos 

Estatutos ou Regulamentos do CNE, ou se 

não se trate de propostas urgentes. 

 

8. A Mesa pode, por sua iniciativa, ou a pedido 

de proponentes, realizar sessões prévias de 

apresentação das propostas que podem ser 

presenciais e/ ou remotas. 

 

9. As propostas para discussão e votação, 

recebidas e validadas pela Mesa, serão 

incluídas no período da Ordem do Dia do 

Conselho Nacional. 

 
Artigo 6.º 

Acolhimento e verificação dos poderes 

 
1. A composição dos Conselhos Nacionais é 

definida pelos Estatutos do CNE. 
 
2. Os Conselheiros devem constar do último 

Censo, ou de atualizações posteriores, até 
8 dias antes da realização de cada sessão 
do Conselho. 

 
3. A presença dos Conselheiros será 

validada através de um documento de 
identificação de cada conselheiro, 
podendo corresponder a um registo 
eletrónico. 

 
4. A informação recolhida destina-se, 

exclusivamente, para a verificação de 
poderes e para efeitos estatísticos, como 
o apuramento dos índices de participação. 

 
5. Compete à Mesa endereçar convites para 

a participação nos Conselhos Nacionais, 
por sua iniciativa, ou por proposta da JC, 
do CFJN, ou de outros Conselheiros. 

 

6. Estes convites podem ser dirigidos a 
grupos de trabalho ou indivíduos, internos 
ou externos ao CNE, sempre que essa 
participação seja de reconhecido 
interesse no âmbito da ação Escutista.  

 
 

 

7. Os Dirigentes Honorários ou os 
convidados, associados ou não do CNE, 
podem participar nos trabalhos, sem 
direito ao exercício do voto, sendo a sua 
presença devidamente registada. 

 
8. Os Conselheiros devem apresentar-se 

corretamente uniformizados. 
 

Artigo 7.º 

Abertura da sessão 

Após a verificação de poderes, o Presidente em 
exercício declara aberta a sessão.  
 

Artigo 8.º 

Verificação de quórum 

 
1. Não estando presente a maioria dos 

membros do Conselho, o Presidente declara 
encerrada a sessão, reunindo o Conselho 
em 2.ª convocatória, trinta minutos depois, 
com um mínimo de 60 conselheiros para o 
CNP ou para o CNR. 
 

2. A Mesa do Conselho confirma o número de 
participantes no Conselho Nacional, à hora 
agendada. 

 
Artigo 9.º 

Aprovação da ata 

 
1. O Presidente declara a aprovação da ata 

do Conselho anterior se, no prazo de 60 
dias após a data da sua distribuição, não 
tenham sido dirigidas à Mesa propostas de 
alteração pelos Conselheiros participantes. 
 

2. Tendo havido reclamação da ata, deve 
proceder-se à discussão das propostas de 
alteração e sua votação, devendo apenas 
aprovar a ata quem participou na respetiva 
reunião.  

 
Artigo 10.º 

Expediente e informações 

 
Na sequência da aprovação da ata, a Mesa dá 
conhecimento do expediente e presta 
informações entendidas como relevantes. 
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Artigo 11.º 

Período de antes da Ordem do Dia 

 
1. O período antes da Ordem do Dia destina-

se à apresentação de assuntos não 
previstos, que podem gerar reflexões ou 
recomendações, mas sem deliberação 
associada. 

 

2. A Mesa do Conselhos fixa um tempo para 
este período, de modo a não comprometer 
a prossecução dos trabalhos previstos para 
a Ordem do Dia. 

 
3. Cabe à Mesa encaminhar para as 

entidades relevantes as eventuais 
recomendações ou reflexões que resultem 
das intervenções efetuadas no período de 
antes da Ordem do Dia. 

 
 

Secção II – Ordem do Dia 

Artigo 12.º 

Conteúdo e sequência 

 
1. A Ordem do Dia é o período do Conselho 

Nacional destinado à discussão dos 
assuntos atempadamente agendados, 
incluindo a votação de propostas de 
deliberação. 

 
2. Na Ordem do Dia poderá constar o relato 

sumário, pela Junta Central, das atividades 
do CNE, desde o último Conselho. 

 
3. A discussão é feita pela sequência inscrita 

na Ordem do Dia, salvo deliberação em 
contrário do Conselho Nacional.  

 

Artigo 13.º 

Propostas ao Conselho Nacional 

 
1. As propostas podem ser subscritas por um 

mínimo de 5 conselheiros ou por qualquer 
órgão de nível nacional, regional ou de 
núcleo. 

 
2. As propostas devem ser recebidas até 45 

dias antes da data agendada para a 
realização do Conselho Nacional, exceto 
nas situações que impliquem alterações 
regulamentares, tal como previsto no 
Regulamento Geral. 

 
3. Em casos excecionais, a Mesa pode 

aceitar a inclusão na Ordem do Dia de 
propostas urgentes, desde que, 
cumulativamente, se verifiquem as 
seguintes condições: 

a) trate de um, ou mais, assuntos urgentes 
que não podem aguardar até ao próximo 
Conselho Nacional; 

b) trate de um evento ou assunto que 
surgiu, ou teve lugar, depois do prazo 
previsto para a submissão de propostas 
de discussão ou de deliberação; 

c) seja entregue à Mesa até 10 dias antes 
da data de realização do Conselho 
Nacional;  

d) seja subscrita por, pelo menos, um órgão 
de nível nacional, regional ou de núcleo.  

e) não se refira a conteúdo normativo 
imperativo, tal como consta do artigo 35º 
do Regulamento Geral. 

 
4. No caso referido no parágrafo anterior, a 

Mesa obriga-se a fazer circular a proposta 
urgente e a nova Ordem do Dia até 8 dias 
antes do Conselho. 

 
5. As propostas deverão ser disponibilizadas 

na internet em sítio próprio da associação, 
em zona reservada aos associados. 

  
Artigo 14.º 

Propostas de alteração 

 
1. Qualquer membro do Conselho pode 

propor, por escrito, e em modelo próprio, 
aditamentos, emendas, eliminação ou 
substituição de texto relativamente a uma 
proposta apresentada, desde que não 
prejudique as regras fixadas no 
Regulamento Geral do CNE. 

 
2. As propostas de alteração às propostas 

apresentadas podem ser enviadas à Mesa 
antes da data de realização do Conselho 
Nacional, que as faz circular nos 5 dias 
seguintes à sua receção. 

 
3. As propostas de alteração são discutidas e 

votadas com as propostas originais a que 
dizem respeito 

 
4. Estas propostas só podem ser retiradas do 

debate pela Mesa, após recolha de acordo 
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ou a pedido dos proponentes, ou quando a 
proposta inicial também for retirada. 

 
Artigo 15.º 

Uso da palavra 

 
1. A inscrição para uso da palavra destina-se a 

uma intervenção sobre o assunto em 
discussão. 

 
2. O uso da palavra é concedido pela Mesa, 

que deve assegurar o cumprimento da 
ordem de inscrição dos oradores e respeitar 
a ordem geral de trabalhos, gerindo 
adequadamente os tempos e a pertinência 
das intervenções. 

 
3. Por cada assunto da Ordem do Dia, os 

Conselheiros deverão intervir de modo 
objetivo e respeitador, dispondo, no 
máximo, de três intervenções breves, com 
exceção para os proponentes, no exercício 
dos esclarecimentos necessários prestar. 

 
Artigo 16.º 

Poderes da Mesa quanto ao uso da palavra 

 
1. Compete à Mesa advertir o orador ou 

mesmo interromper o uso da palavra, 
sempre que a intervenção assuma um tom 
desrespeitador para com os outros 
Conselheiros ou se desvie do assunto que 
está em discussão.  

  
2. Se for útil para a adequada prossecução 

dos trabalhos, a Mesa pode limitar a 
duração das intervenções em função do 
tempo disponível para a discussão. 

 
Artigo 17.º 

Alteração da ordem de inscrição 

 
Interrompem a ordem de inscrição, usando da 
palavra independentemente da ordem dos 
inscritos, os membros da Mesa dos Conselhos 
Nacionais, intervindo no âmbito das suas 
competências e os conselheiros que efetuem 
pontos de ordem, apresentem requerimentos 
ou formulem pedidos de esclarecimento. 
 
 
 
 
 

Artigo 18.º 

Requerimento 

 
1. O requerimento é um documento escrito, 

sem considerandos, entregue na Mesa, 
versando sobre a matéria em discussão ou 
propondo a prioridade na votação, o modo 
de votar, a consulta do Conselho, o 
encerramento da discussão ou das 
inscrições. 

 
2. A Mesa, oficiosamente ou por solicitação 

de qualquer membro do Conselho, sem 
discussão, coloca à votação o 
requerimento, que será aprovado se 
receber os votos favoráveis de dois terços 
dos participantes.  

 
Artigo 19.º 

Pontos de ordem 

 
Os pontos de ordem são intervenções verbais, 
associadas ao funcionamento da sessão em 
curso, apresentadas à Mesa, que as aceita ou 
recusa liminarmente, sem recurso para o 
Conselho. 
 
 

Artigo 20.º 

Pedidos de esclarecimento 

 
Os pedidos de esclarecimento destinam-se a 
colocar interrogações claras e concisas, sem 
considerandos, dirigidas ao último orador, 
versando sobre a intervenção deste. 
 
 

Artigo 21.º 

Dinâmicas de trabalho 

 
1. A Mesa do Conselho pode recorrer a 

diferentes dinâmicas de trabalho para 
discussão de assuntos da Ordem do Dia e 
de outros momentos do Conselho. 

 
2. Os resultados dos trabalhos usando a 

diversas dinâmicas podem ser partilhados 
em plenário, sendo as votações para 
decisão sempre feitas no mesmo. 
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Artigo 22.º 

Modos de votação 

 
1. A votação é individual e pessoal. Cada 

conselheiro tem apenas um voto, 
independentemente do número de cargos 
que exerça. 

 
2. A votação pode ser secreta, se imposto 

pelos Estatutos ou Regulamentos do CNE, 
ou for requerido e aprovado pela maioria 
dos Conselheiros participantes. 

 
3. A votação pode decorrer com recurso a 

meios telemáticos, desde que seja 
comunicado antecipadamente à realização 
de cada Conselho e garantida a verificação 
da participação de cada Conselheiro. 

 
Artigo 23.º 

Votação na generalidade e na especialidade 

 
1. Encerrada a discussão, as propostas são 

votadas na generalidade, não sendo 
permitidas outras intervenções orais sobre 
o assunto. 
 

2. A votação na especialidade terá lugar se 
tal for requerido e aprovado pela maioria 
dos Conselheiros participantes. 

 

3. O Conselho pode cometer à Mesa, ou a 
uma Comissão eventual, a redação final 
das propostas aprovadas. 

 
Artigo 24.º 

Aprovação da proposta 

 
1. No momento de votação de uma proposta 

não deve haver ausências do plenário, até 
à sua conclusão. 

 
2. As propostas são aprovadas nos termos 

previstos no Regulamento Geral do CNE.  
 
3. As abstenções não são contabilizadas para 

apuramento da maioria.  
 
4. Se a votação duma proposta ou alteração, 

que requeira uma maioria absoluta dos 
votos dos participantes, resultar em 
empate, de votos a favor e de votos contra, 
a proposta ou alteração será recusada. 
 

5. Nos casos em que a votação requeira uma 
maioria qualificada, por exemplo, de dois 
terços dos Conselheiros, a proposta será 
aprovada se os votos a favor atingirem 
exatamente ou ultrapassarem esse valor. 
 

6. No caso de uma votação que se processe 
de braço no ar resultar numa larga maioria 
de um dos sentidos de voto pode a Mesa 
determinar a dispensa da contabilização 
das restantes posições. 

 
7. Qualquer Conselheiro poderá solicitar a 

recontagem de votos. A Mesa deve atender 
a tal pedido sempre que pareça adequado 
e ajude a manter um ambiente de clareza e 
de transparência do exercício. 

 
Artigo 25.º 

Declaração de voto 

 
Uma declaração de voto pode ser emitida por 
qualquer conselheiro que o entenda, para 
qualquer sentido de voto, devendo ser entregue 
por escrito à Mesa, que dela dá conhecimento 
ao Conselho e a incluirá na ata da sessão. 
 
 

Secção III – Suspensão, encerramento 

e ata da sessão 

Artigo 26.º 

Suspensão, prorrogação e interrupção da 

sessão 

 
A sessão pode ser suspensa, prorrogada ou 
interrompida pela Mesa, oficialmente, ou na 
sequência de um requerimento de qualquer 
Conselheiro, havendo recurso da sua decisão 
para o próprio Conselho Nacional, que a deverá 
aprovar por maioria. 
 

Artigo 27.º 

Período depois da Ordem do Dia 

 
Pode haver um período, designado por período 
depois da ordem do dia, antes de encerrar a 
sessão, destinado à partilha de eventos ou 
ações relevantes cujos assuntos possam não 
constar da ordem do dia ou, ainda, destinado à 
aprovação de votos de louvor e de pesar, bem 
como a atos de natureza comemorativa, como 
na atribuição de distinções ou prémios. 
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Artigo 28.º 

Encerramento da sessão 

 
Na sequência da conclusão dos trabalhos, a 
Mesa do Conselho dá por terminada a sessão. 
 
 

Artigo 29.º 

Publicação das deliberações 

 
1. A Mesa dos Conselhos Nacionais deve 

assegurar a divulgação das deliberações 
de cada Conselho aos órgãos nacionais, 
regionais e de núcleo, durante os 10 dias 
seguintes à sua realização, sendo que a 
mesma pode assumir o formato de um 
resumo, sumário executivo ou outro. 
 

2. Cabe à Mesa, ouvido o CFJN, elaborar as 
versões finais dos textos das deliberações 
do Conselho Nacional, em articulação com 
os proponentes ou a estrutura executiva, se 
necessário, antes da sua publicação em 
Atos Oficiais ou em outros canais de 
comunicação. 

 
 

Artigo 30.º 

Elaboração da ata 

 
1. Compete à Mesa a elaboração da ata e a 

sua distribuição no prazo de 45 dias. 
 

2. A ata deve cumprir o propósito de registo, 
do que de essencial se discutiu e deliberou 
no Conselho, podendo a Mesa decidir 
sobre o formato que melhor serve esse 
propósito bem como a sua inclusão num 
outro tipo de relatório mais abrangente, 
com indicadores de interesse. 
 

3. As atas dos Conselhos Nacionais serão 
disponibilizadas nos meios oficiais do CNE, 
para consulta pelos associados. 

 
 

 

 

 

 

Capítulo III 

Dos Atos Eleitorais 

Artigo 31.º 

Competência eleitoral dos  

Conselhos Nacionais 

 
1. Nos termos dos Estatutos e Regulamento 

Geral do CNE, compete ao Conselho 
Nacional Plenário eleger: 
a) a Mesa dos Conselhos Nacionais; 
b) a Comissão Eleitoral Nacional. 

 
2. Cumpre ao Conselho Nacional Plenário 

demitir a Mesa dos Conselhos Nacionais, a 
Junta Central ou o Conselho Fiscal e 
Jurisdicional Nacional, por manifesta 
inobservância dos Estatutos e 
Regulamentos do CNE. 

 
3. No ano da conclusão do mandato, até aos 

noventa dias anteriores à realização do 
Conselho Nacional seguinte, a Mesa do 
Conselho Nacional deve informar todos os 
Conselheiros da respetiva cessação, 
comunicando a abertura do processo de 
eleição da próxima Mesa. 

 
 

Secção I – Da Eleição da Mesa dos 

Conselhos Nacionais 

Artigo 32.º 

Requisitos de candidaturas 

 
1. As candidaturas devem ser compostas por 

listas completas e respeitar, sob pena de 
não aceitação, os requisitos previstos nos 
números seguintes, em cumprimento do 
Regulamento Eleitoral. 

 
2. As candidaturas deverão ser subscritas por 

um número mínimo de 50 eleitores inscritos 
nos cadernos eleitorais. 

 
3. As candidaturas devem respeitar os 

critérios seguintes: 
a) Identificação dos candidatos – lista 

completa dos nomes propostos e do 
cargo a desempenhar, assinado por 
todos os proponentes; identidade 
completa de cada proposto; declaração 
pessoal de aceitação da candidatura; 
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lista de assinaturas dos eleitores 
proponentes; 

b) Apresentação sumária do percurso 
Escutista de cada um dos candidatos, 
bem como habilitações literárias e a 
profissão; 

c) Apresentação, por cada lista, de uma 
carta de motivação e principais ações. 

 
4. As candidaturas devem ser apresentadas 

até 45 dias antes do Conselho destinado à 
eleição, salvo regime excecional previsto. 

 

Artigo 33.º 

Regime excecional 

 
1. Se não forem apresentadas candidaturas 

nos termos previstos nos números 
anteriores, a Mesa pode aceitar as 
candidaturas apresentadas até uma hora 
antes da votação, devendo as mesmas 
conterem os elementos previstos. 

 
2. As propostas apresentadas serão votadas, 

sem discussão, após verificação da 
elegibilidade. 

 
Artigo 34.º 

Votação 

 
1. A eleição da Mesa decorre dentro da 

Ordem do Dia, após breve apresentação 
das principais ideias pelos candidatos. 
 

2. A votação das listas candidatas é secreta, 
individual e pessoal, e participam no ato 
eleitoral os Conselheiros participantes 
nesse Conselho. 
 

3. Deve haver um boletim de voto, que pode 
ser eletrónico, que inclua todas as 
candidaturas, por ordem alfabética. 
 

4. O Presidente da Comissão Eleitoral 
Nacional conduz o processo de votação  

 
5. Considera-se eleita a lista, incluindo os 

casos de lista única, que cumpra os termos 
do artigo 24.º deste Regimento, para a 
aprovação de propostas. 

 

 

 

Artigo 35.º 

Tomada de posse 

 
A tomada de posse faz-se durante o Conselho 
em que decorre a eleição, após o apuramento 
e divulgação dos resultados, em momento 
considerado adequado. 
 
 

Secção II – Da Eleição da Comissão 

Eleitoral Nacional 

Artigo 36.º 

Eleição da  

Comissão Eleitoral Nacional 

 
A eleição da Comissão Eleitoral Nacional 
deverá observar o previsto no Regulamento 
Eleitoral. 
 
 

Capítulo IV 

Da Interpretação, Integração e 

Aplicação do Regimento 

Artigo 37.º 

Interpretação e aplicação 

 
Compete à Mesa resolver as dúvidas na 
interpretação e aplicação deste Regimento, 
dispondo os Conselheiros de recurso das suas 
decisões para o Conselho Nacional. 
 

Artigo 38.º 

Integração das lacunas 

 
Nos casos omissos, a Mesa recorre aos 
princípios gerais do CNE, aos seus Estatutos, 
Regulamentos aplicáveis e Lei Geral.  
 

Artigo 39.º 

Entrada em vigor 

 
Este regimento entra em vigor no dia seguinte 
à conclusão do Conselho Nacional em que for 
aprovado. 
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Legenda/ Desambiguação 
CNE – Corpo Nacional de Escutas 
CNP – Conselho Nacional Plenário 
CNR – Conselho Nacional Representantes 
Conselho – Conselho Nacional 
MCN; Mesa; Mesa do Conselho – Mesa dos 
Conselhos Nacionais 
JC – Junta Central 
CFJN – Conselho Fiscal Jurisdicional Nacional 


