
 

De: Mesa dos Conselhos Nacionais 

Para: Órgãos Nacionais, Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 

Assunto: Ata e Relatórios do Conselho Nacional de Representantes de 19 e 20 de junho 

Data: 20/08/2021 

Circular: 15-MCN-2021 
 
 

Car@s Conselheir@s,  
  
Nos termos dos artigos 35º, ponto 11, e 36º, ponto 5, do Regulamento Geral; e artigo 29º, ponto 1 e 
2, do Regimento dos Conselhos Nacionais, somos a enviar a Ata do Conselho Nacional de 
Representantes realizado no dia 19 e 20 de junho de 2021, em Anadia.  

Quaisquer potenciais propostas de correção devem ser enviadas até ao dia 19 de outubro de 2021 
para o email mcn@escutismo.pt. 

Complementarmente, disponibilizamos também um Relatório da realização do mesmo Conselho, 
bem como o Relatório de Avaliação, baseado nas opiniões expressas pelos participantes. 

 

Saudações escutistas 

P’la Mesa dos Conselhos Nacionais 

 

 

 
João Armando Gonçalves 
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais 
(mcn@escutismo.pt) 

mailto:mcn@escutismo.pt
http://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/2520730c-e3cb-44f8-a1c0-79dd01665bd4
http://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/662031e8-b6b9-43c9-b3a0-56aca07e7ff4
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ATA DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES 

Anadia, 19 e 20 de junho de 2021 

 

 

Nos dias dezanove e vinte de junho de dois mil e vinte e um reuniu, no Pavilhão Municipal de 

Anadia, Região de Aveiro, o Conselho Nacional de Representantes (CNR) do Corpo Nacional de 

Escutas – Escutismo Católico Português (CNE), com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Abertura e Oração 

2. Período Antes da Ordem do Dia 

3. Ordem do Dia: 

a. Ponto de situação da atividade do CNE pela Junta Central 

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

c. Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2021-2022 

d. Proposta: Regimento dos Conselhos Nacionais 

e. Proposta: Política Nacional de Adultos 

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

4. Período Pós Ordem do Dia 

5. Oração e Encerramento. 

 

Às nove horas, do dia dezanove de junho, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João 

Armando Gonçalves, declarou estar aberta a sessão do Conselho Nacional de Representantes 

(CNR). Feita a verificação do número de conselheiros presentes confirmou-se que aquele não 

atingia a maioria dos membros com assento no Conselho, não estando por isso reunido o 

quórum necessário para prosseguir a sessão. De acordo com o Regimento dos Conselhos 

Nacionais, o presidente declarou encerrada a sessão, após anunciar que o conselho reuniria em 

segunda convocatória trinta minutos depois. 

 

 

PONTO UM – Abertura e Oração 

 

Às nove horas e trinta minutos, e em segunda convocatória, o Presidente da Mesa dos 

Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, declarou aberto o Conselho Nacional de 

Representantes. No momento, estavam registados 197 conselheiros dos 394 possíveis, 

verificando-se, portanto, o quórum necessário para o Conselho reunir em segunda convocatória. 

O Presidente informou ainda que alguns conselheiros, por força das restrições de deslocação 

impostas pelas autoridades para combater a pandemia da Covid-19, iriam participar 

remotamente por via digital. 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais deu as boas-vindas a todos os presentes e 

agradeceu o esforço, compromisso e presença de todos, em especial pelo facto de se viver num 

contexto de restrições em face da pandemia da Covid-19. De seguida, agradeceu à Região de 

Aveiro e à Câmara Municipal de Anadia pela excelente colaboração na preparação daquele 
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conselho, que pela primeira vez estava a ser realizado no formato descentralizado, em que a 

preparação e organização logística acontecia com a colaboração de uma região do CNE, de 

acordo com o desafio lançado pela Mesa. Na sequência, convidou o Chefe Regional de Aveiro a 

dirigir-se ao conselho. 

 

O Chefe Regional de Aveiro, José Carlos Santos, depois de saudar os presentes, agradeceu o 

envolvimento e apoio na organização do evento à Presidente do município de Anadia, Eng.ª 

Teresa Cardoso; agradeceu aos dirigentes Luis Rocha, do Agrupamento 221, e Álvaro 

Castanheira pelo envolvimento em todo o processo organizacional; fez referência ao 

departamento de saúde, coordenado pelo Dirigente Duarte Vieira, que organizou todo o 

processo de testagem dos participantes à Covid-19, e ao Agrupamento 1084 que iria estar no 

final do dia a animar a Eucaristia. Realçou a dificuldade adicional na preparação daquele evento 

dadas as circunstâncias; salientou os bons atributos gastronómicos, culturais e socias de Anadia 

e da Região de Aveiro, terras que bem sabem acolher quem as visita, e terminou desejando bons 

trabalhos a todos os conselheiros. 

 

De seguida, e a convite do Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, tomou a palavra a 

Convidada Eng. Teresa Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de Anadia, que apresentou 

cumprimentos a todos os conselheiros através de um cumprimento ao Chefe Nacional. 

Enalteceu a boa relação institucional existente entre o município e o Corpo Nacional de Escutas, 

relação que descreveu com ganhos para todos; salientou a importância dos encontros/eventos 

no seu formato presencial depois do tempo das restrições impostas pela pandemia, uma vez 

que a presença física, socialização e o convívio traziam mais riqueza ao encontro. Prosseguiu 

realçando a importância dos quatro agrupamentos locais na ação que tinham na comunidade, 

principalmente junto dos jovens e terminou desejando um bom trabalho e boas experiências 

em Anadia, terra de bem receber e paixões, desejando que todos pudessem regressar àquelas 

terras. 

 

No final destas duas intervenções foram entregues lembranças aos anfitriões, como forma de 

agradecimento pela colaboração com o Corpo Nacional de Escutas. 

 

De seguida, o Assistente Nacional, Padre Luís Marinho, cumprimentou os presentes e 

dinamizou a oração com recurso a um evangelho de São Mateus e a excertos da Homilia do Papa 

Francisco na celebração extraordinária de oração pela pandemia da Covid-19, refletindo sobre 

a Fé e a confiança em Deus. 

 

O dirigente dos Serviços Centrais, Luis Lucas, fez recomendações para o bom funcionamento 

do conselho, nomeadamente nas questões de segurança e bem-estar. 

 

De seguida, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, pediu 

uma saudação especial para os representantes que participavam pela primeira vez num 

Conselho Nacional e agradeceu a disponibilidade para servirem a associação naquela função.  

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, informou os 

presentes que a ata do último Conselho Nacional foi divulgada nos termos regulamentares e 
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que foram recebidas duas propostas de alteração, que mereceram acolhimento pela Mesa. A 

Secretária da Mesa dos Conselhos Nacionais, Catarina Ribeiro, procedeu à apresentação das 

propostas de alteração recebidas: onde consta ACANAC é alterado para XXIV ACANAC em todas 

as menções ao ACANAC do ano 2022 e para XXIII ACANAC, em todas as menções ao ACANAC do 

ano 2017; e na pág. 25 do documento, onde refere “…e terminou apelando à contenção 

financeira na execução deste plano estratégico, com necessidade de clarificação dos valores 

previstos em cada ano escutista, manifestando votar contra a proposta.” passa a constar "...e 

terminou apelando à contenção financeira na execução deste plano estratégico, com 

necessidade de clarificação dos valores previstos em cada ano escutista, não podendo votar 

favoravelmente a proposta, se esta não vier acompanhada de uma previsão orçamental". Depois 

de apresentadas as alterações aos conselheiros e integradas na ata, o Presidente da Mesa dos 

Conselhos Nacionais colocou a ata a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria. 

 

Seguidamente, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, 

apresentou a agenda: com o Período Antes da Ordem do Dia, onde seriam apresentadas as 

conclusões do Encontro Nacional de Guias; os momentos que integravam a Ordem do Dia, cinco 

dos quais sujeitos a votação; terminando com o Período Pós Ordem do Dia, onde seria 

apresentada a candidatura à organização do 17º World Scout Moot 2025. 

 

De seguida, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais deu início aos trabalhos com o 

Período Antes da Ordem do Dia. 

 

 

PONTO DOIS – Período Antes da Ordem do Dia 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, deu início ao 

período Antes da Ordem do Dia e abriu inscrições para o mesmo, alertando que, idealmente, o 

tempo total usado não deveria ser superior a trinta minutos. De seguida, passou a palavra à 

Junta Central para introduzir a apresentação das conclusões do Encontro Nacional de Guias de 

2021. 

 

A Secretária Nacional Pedagógica, Raquel Kritinas, recordou que o tema do Encontro Nacional 

foi “O Mundo nas tuas mãos”, que pretendia saber a sensibilidade dos nossos jovens para as 

questões ambientais, e de que forma poderemos contribuir para uma maior sensibilização deste 

tema. Informou que estiveram presentes 18 regiões, com escuteiros das várias secções em 

presença mista (presencial e de forma digital). Referiu que aquela dinâmica tinha sido uma 

forma de muitos agrupamentos voltarem às atividades naquele tempo que se vivia de 

dificuldade e que todas as regiões tinham aderido. O ENG tinha como finalidade dar a conhecer 

os oito Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que mais se relacionavam com a 

sustentabilidade ambiental e traçar ações concretas que levassem ao cumprimento desses ODS, 

debater a temática da sustentabilidade ambiental e envolver a associação na consecução da 

agenda da ONU 2030. Informou, ainda, que as questões que tinham sido debatidas, entre outras, 

tinham sido: “De que forma os nossos escuteiros estão envolvidos nas questões ambientais? 

como se preocupam no seu dia a dia? em que ações é que participam? que ações propõe á 
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associação? como é que o CNE pode ser um exemplo para a sociedade civil de trabalho nesta 

temática?”. De seguida deu palavra aos guias representantes de cada uma das secções. 

 

Em representação dos Lobitos, a apresentação foi efetuada, via plataforma Zoom, pela 

Convidada Maria Eduarda, lobita da Região de Beja, que começou por referir o que se aprende 

nos escuteiros que ajuda a proteger o ambiente. Mencionou a utilização da política dos R´s 

fazendo ecopontos nos acampamentos, o uso de  embalagens grandes em vez de pequenas, 

regar de plantas, plantar árvores, fazer compostagem, proteger os animais, não desperdiçar 

água, tomar banho de chuveiro e não de imersão, fechar a torneira enquanto se escova os 

dentes e usar água do chuveiro para outros fins enquanto a água não aquece, poupar 

eletricidade desligando a luz quando não necessitamos e preferencialmente usar a luz natural, 

usar lâmpadas leds e secar a roupa ao sol e não na máquina de secar, não deitar lixo para o chão 

e mares, fazer recolhas de lixo e andar mais a pé. Depois, referiu o que se faz nos escuteiros para 

proteger e para preservar o ambiente, e mencionou como exemplos, a reciclagem, a construção 

de ecopontos nas sedes e nos acampamentos, jogos sobre reciclagem, reutilização de materiais, 

transformação de materiais para outras utilidades, uso de canecas em vez de copos recicláveis, 

redução da utilização de plástico e papel nas atividades e plantação de árvores. Prosseguiu 

elencando o que faziam no dia a dia para preservar o ambiente: poupam água, colhem água da 

chuva para regar a horta, planta árvores, limpam espaço comuns, aplicam a política dos R´s, 

ensinam as famílias a reciclar, reciclam óleo par fazer velas, recolhem tampinhas, reciclam pilhas 

e rolhas, participam no projeto eco escolas. Fez, ainda, propostas ao CNE no sentido de se 

criarem bancos de fardas, uma sede/uma árvore de fruto, uma sede/uma horta, não utilização 

de plásticos, manual de boas práticas para atividades, ter atividades sobre sustentabilidade, 

fazer limpeza de matas e praias; salientou que o ACANAC pode ser um exemplo de 

sustentabilidade no tratamento do lixo, com poupança efetiva de água; estimular o uso de 

transporte públicos, a criação da brigada amarela (grupo de lobitos que limpa matas), a flor de 

lis não ser embalada em plástico, e incentivou o DMF a não ter produtos com plásticos. 

 

De seguida, passou-se à apresentação das conclusões dos guias dos exploradores, pelas guias 

Convidadas Maria e Mariana, exploradoras da Região de Viseu, que começaram por referir 

atitudes e comportamentos individuais e coletivos que promovem a poupança de água e 

diminuem a poluição. De seguida abordaram o tema ‘cidades e comunidades sustentáveis’ com 

sugestões que iam no sentido do aproveitamento da luz solar, desligar aparelhos das tomadas, 

investir em mais ecopontos, e apostar na produção biológica e não na química. Referiram que, 

apesar de a poluição ser inevitável, se poderia abrandar esse processo, e que uma vez que se 

vive numa era da globalização e digital se poderia e deveria usar estes meios para difundir estas 

mensagens. Por fim, desafiaram a que este processo fosse feito em parceria com outras 

entidades públicas e privadas. 

 

A apresentação das conclusões dos Pioneiros foi realizada pela Convidada Helena, pioneira da 

Região do Porto, que iniciou a apresentação referindo que o mundo estava de facto nas nossas 

mãos com grandes e pequenos gestos, pelo que os Pioneiros faziam as seguintes propostas:  

incentivar a criação de hortas comunitárias, por agrupamento, para consumo dos alimentos nas 

atividades, para usar em campanhas financeiras e para doar a instituições necessitadas; 

desenvolver a Bandeira ECO que teria duas vertentes, a Nacional para entregar ao agrupamento 
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que mais atividades realizou nesta vertente, e a de Agrupamento para ser entregue à secção 

que mais se empenhou nestas tarefas; os Agrupamentos nas atividades deveriam ter pelo 

menos uma refeição vegetariana; criar a função se ambientalista nas equipas; criar o 

embaixador da sustentabilidade para promover a sustentabilidade nas grandes atividades, como 

por exemplo no ACANAC; estabelecer parcerias com instituições que também estão 

preocupadas com a sustentabilidade e assim obter sinergias; utilização de redes sociais de forma 

criativa para divulgar e promover a sustentabilidade; desenvolver o Banco de uniformes por 

agrupamento e em rede a nível nacional; promover atividades no âmbito da sustentabilidade 

que envolvam a comunidade local; incentivar o uso de energias renováveis nos agrupamentos; 

e criar uma insígnia de progresso de reconhecimento por trabalhar os ODS. Terminou 

agradecendo a possibilidade de dar a voz aos Pioneiros. 

 

Por fim, e para apresentar as conclusões dos caminheiros foi feita uma intervenção pela 

Convidada Raquel, caminheira da Região do Porto, que elencou os aspetos que entendiam 

poder reduzir a pegada ecológica, tais como: evitar materiais descartáveis nas atividades; criar 

hortas comunitárias nos agrupamentos para consumo; usar transportes coletivos e tentar nas 

grandes atividades fazer gestão entre vários agrupamentos que vão participar; reduzir utilização 

de plásticos; consumir fruta da época e reduzir a carne e peixe; utilizar energias renováveis; 

instalar eco pontos nas sedes e usar efetivamente; usar produtos nacionais e preferencialmente 

locais; usar a água da chuva para outros fins, nomeadamente nas sedes; promover a utilização 

de aplicações, mesmo em atividades, como a Too Good to Go para evitar desperdício alimentar; 

evitar o uso de materiais descartáveis; promover o consumo de “fruta feia”; participar em e 

promover ações de recolha de óleos, medicamentos e pilhas e usar as iniciativas já existentes 

dentro do CNE para este tipo de atividade; promover o uso de bicicleta para deslocações para a 

sede e atividades; fazer balanço da pegada ecológica das nossas atividades; aplicação da política 

dos 5 R´s; incluir, no progresso, uma insígnia de especialidade onde sejam trabalhados os ODS; 

criação da flor de lis digital e não em papel; criação de soluções para o desperdício alimentar em 

atividades; melhorar os DMF´s a nível sustentável; organizar feiras de artigos em segunda mão; 

organizar atividades com a comunidade para ações de limpeza ambiental; ter ações de 

consciencialização na comunidade para as ODS; promover parcerias com instituições; aumentar 

os pontos de recolha de lixo e reciclagem; levar as ODS às escolas; promover a reflorestação de 

áreas ardidas; fazer menos refeições de carne, diminuir os descartáveis e tornar as refeições 

mais saudáveis e ecológicas. 

 

O Presidente da Mesa dos Conselho, João Armando Gonçalves, tomou a palavra para agradecer 

a todos os que participaram naquele momento de partilha, que considerou especial. Posto isto, 

pediu aos conselheiros que pretendessem intervir que fizessem a sua inscrição, e apelou à 

sensibilidade de todos para uma boa gestão de tempo, informando que as intervenções dos 

conselheiros deveriam ter no máximo três minutos (que seria suficiente, atendendo ao tempo 

médio de intervenção nos conselhos anteriores). 

 

O Secretário Nacional para a Gestão, Manuel Lavadinho, fez uma intervenção enaltecendo as 

manifestações de interesse que recebeu para colaboração na área informática, da programação 

e infraestruturas, depois do alerta lançado no último CNR, e encorajou outros que queiram 
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colaborar para o contactar, através de email ou telemóvel para ajudar a pensar o futuro, em 

conjunto com o Miguel Roxo e o António Vilaça. 

 

A Conselheira Catarina Miranda, dirigente da Região de Braga, referiu que a plataforma 

Geoscouts apresentava falhas recorrentes (dando exemplos) e que era necessário melhorar o 

processo, a aplicação e as estruturas envolvidas, realçando que se deveria uniformizar a 

informação.  

 

O Conselheiro Carlos Nobre, dirigente da Região do Porto, relembrou a intervenção feita no 

anterior CNR, frisando que o CNE é um movimento que promove a participação, e questionou 

sobre o processo de revisão dos regulamentos: “Como está a decorrer? Quem está a liderar? 

Como se está a desenvolver?” pelo que fez um pedido esclarecimento à Junta Central. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, depois das saudações, pediu aos representantes que levassem um 

agradecimento a todos os Agrupamentos pelo trabalho e esforço que estavam a fazer para 

manter os agrupamentos ativos, dentro das limitações à data, e salientou que naquele momento 

os censos revelavam já um efetivo de 63.364, sem contar com os dirigentes da Junta Central e 

das estruturas intermédias. Agradeceu à Secretaria Nacional Pedagógica pelo Encontro Nacional 

de Guias, e aos guias presentes que representavam os 10.000 líderes do CNE, que eram os 

10.000 guias que o CNE tinha. Salientou a pertinência das propostas apresentadas que pretendia 

que sejam consideradas pela associação, sendo que algumas já faziam parte de ferramentas 

pedagógicas distribuídas ou em distribuição, e acreditava que outras ideias apresentadas 

pudessem vir a ser incorporadas e dinamizadas pelo CNE. Relativamente à revisão dos 

regulamentos, e em resposta ao Dirigente Carlos Nobre, informou que a mesma estava em 

curso, iria fazer-se um encontro das seis equipas de revisão dali a duas semanas, informando 

que todas as equipas estavam em fase de recolha de contributos, por via presencial, via remota 

ou por questionários; e que cada equipa tinha a sua dinâmica, pelo que se pretendessem saber 

quem eram as equipas e os seu líderes, poderiam solicitar que seria facultada essa informação 

para que todos pudessem colaborar.  

 

Não havendo mais inscritos, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais deu por terminado 

o período Antes da Ordem do Dia. 

 

 

PONTO TRÊS – Ordem do Dia 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais deu início ao período da Ordem do Dia 

solicitando à Junta Central que fizesse o ponto de situação da atividade do CNE. 

 

 

PONTOS TRÊS A – Ponto de situação da atividade do CNE pela Junta Central 

 

A Junta Central apresentou um vídeo com a síntese da atividade do CNE desde o início do ano. 

https://drive.google.com/file/d/1aW8INy1_Dtd0tXBrUbNz4JGok8Wwiq-S/view?usp=sharing
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Terminada a apresentação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais abriu período de 

inscrições e debate. Não tendo havido inscritos foi encerrado este ponto e passou-se ao ponto 

três b) da Ordem de Trabalhos. 

 

 

PONTO TRÊS B – Proposta: Pagamento, a nível excecional, de apenas 50% da quota 

nacional 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais anunciou que tinha recebido uma mensagem 

por parte do Chefe Regional de Portalegre Castelo Branco, em nome dos subscritores da 

proposta, informando da impossibilidade de qualquer um destes poder estar presente e 

pedindo que a mesma fosse lida perante o conselho durante a discussão da mesma. 

O vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Jorge Noro, leu então a seguinte 

mensagem: 

 

“Caro Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, 

Na impossibilidade de estar presente na parte da manhã deste Conselho Nacional de 

Representantes, e segundo a agenda do mesmo, está prevista, no período da manhã, a discussão 

e votação da proposta apresentada por esta Junta Regional, enquanto mandatados pelo 

Conselho Regional de Portalegre-Castelo Branco, pelo que envio a 

nossa apresentação/justificação da proposta para que possa ser lida no decorrer do Conselho. 

A proposta recebida e discutida no Conselho Regional de Portalegre-Castelo Branco (PCB) a 22 

de janeiro de 2021, foi apresentada pelo dirigente Pedro Fernandes, em nome da direção/ou 

conselho do agrupamento 193 de Mouriscas com o título “Pagamento, a título excecional, de 

apenas 50% da quota nacional”. 

O dirigente Pedro Fernandes informou que a proposta foi apresentada pelo conselho de 

agrupamento, tendo em conta informações veiculadas por alguns dirigentes, que davam conta 

de existirem dificuldades financeiras de algumas famílias na freguesia nomeadamente 

em familiares de elementos do Agrupamento. 

Nesse sentido foi votada favoravelmente em Conselho de Agrupamento a proposta apresentada 

para que fosse a Conselho Regional e posteriormente, em caso de aprovação, apresentada ao 

Conselho Nacional de Representantes. 

A proposta não teve em conta os impactos financeiros no orçamento da Junta Nacional, pois 

visava dar resposta às carências das famílias, num contexto de pandemia que, com o passar do 

tempo, já evoluiu, sendo, neste momento, substancialmente diferente do que se vivia naquele 

momento. 

A Junta Regional pronunciou-se, em Conselho Regional, sobre esta proposta, no sentido de 

esclarecer os Conselheiros das dificuldades financeiras da Junta Nacional, que levaram à 

aprovação no último Conselho Nacional de Representantes (CNR) da proposta de aumento de 

quota nacional. Dessa decisão deu testemunho o representante da Região no referido Conselho, 

reforçando a informação prestada pelo CR, no sentido da dificuldade de aprovação desta 

proposta junto da Junta Central, face à situação financeira da mesma. 



Ata do Conselho Nacional de Representantes_jun2021 

Página 8 de 33 

Apesar de todos os esforços do Chefe Regional e do Representante Regional ao CNR, a proposta 

apresentada foi votada e aprovada, ficando a Junta Regional mandatada pelo Conselho 

Regional, para a apresentar ao Conselho Nacional de Representantes. 

Foi nesta condição de mandatados, que a Junta Regional de PCB, apresentou a proposta que irá 

ser apreciada e votada pelos Conselheiros presentes no CNR. 

Os signatários originais da proposta não apresentaram qualquer alternativa de receita ou ainda 

formas de redução das despesas em igual montante, não por má vontade, mas por manifesto 

desconhecimento dos trâmites contabilísticos e ainda do efeito que a proposta teria nas contas 

da Junta Nacional. 

A Junta Regional de PCB, tem consciência do impacto financeiro que a mesma tem no orçamento 

da Junta Nacional, pois implica uma redução de cerca de 201 mil euros nas receitas. 

Face ao exposto, é nossa convicção que a proposta não tem condições de ser aprovada, pois 

carece de fundamentação financeira para que seja coerente com o atual quadro orçamental da 

Junta Nacional. 

Pelo exposto, eu, Dirigente José Gomes voto contra, e aconselho-vos a que façais o mesmo. 

Assim, enquanto Chefe Regional de Portalegre-Castelo Branco, 

Portalegre, 15 de junho de 2021” 

 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, informou que, uma 

vez que não estava presente nenhum dos subscritores da proposta para prestar 

esclarecimentos, considerava que a mesma deveria ser votada de imediato, se não houvesse 

nenhum conselheiro que se opusesse ou que quisesse fazer algum comentário. 

 

O Conselheiro Antonio Soeiro, dirigente da Região de Lisboa, tomou a palavra para referir que 

o que o preocupava na proposta não era o impacto financeiro, nem o CNE deixar de funcionar, 

mas sim o deixar de sermos cristãos. Se existem agrupamentos em dificuldade porque não 

haveríamos de ser solidários? Considerou que se aquela proposta surgia era porque existia um 

agrupamento em dificuldade, e depois aparecia uma proposta ad hoc mal pensada e mal 

refletida, pelo que isso deveria ser a nossa preocupação. 

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente Região de Lisboa, referiu entender que era importante 

a proposta ser devidamente debatida pois revelava que não se percebia como funcionam os 

órgãos ao apresentar uma proposta com aquela gravidade, pelo que gostava que esta proposta 

fosse debatida. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, começou por agradecer a proposta e informou que tentaram 

trabalhar com a Junta Regional de Portalegre/Castelo Branco para ajudar a quantificar os efeitos 

da proposta e fornecer toda a informação que fosse necessária para pensarem em alternativas 

de receitas e despesas, para compensar o efeito da eventual aprovação desta proposta no plano 

e orçamento. Informou, ainda, que em março de 2021 a Junta Central teve uma iniciativa com 

todas as regiões para fazer um levantamento e plano de ação conjunto de apoio a todos aqueles 
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que estivessem com algum tipo de dificuldade. Informou que naquele ano tinha sido constituído 

um mini fundo denominado “Fundo Retoma” que estava direcionado precisamente para aquilo 

que seria a retoma, tinha uma verba de 15.000€ e apoiava os agrupamentos até 500€, sendo 

que o agrupamento que despoletou esta proposta não se tinha candidatado a este fundo. 

Acrescentou que caso fosse necessário ajudar aquele agrupamento a Junta Central faria uma 

alocação de fundos, sendo que a Junta Regional de Portalegre/Castelo Branco também decerto 

poderia ajudar. É sabido que a Junta Central tem problemas de tesouraria, mas o CNE, no seu 

todo, tem na Banca cerca de 10 milhões de euros depositados, pelo que realçou que a 

solidariedade no movimento existe, já tinha sido demonstrada, e que nenhum agrupamento 

ficaria sem atividade ou com atividades reduzidas, se tivesse dificuldade em cobrar as quotas. 

Por fim, alertou que uma proposta daquele tipo tinha um impacto grande na associação, não só 

em termos de tesouraria, mas também em termos financeiros, e colocaria em causa o equilíbrio 

anual de contas e poderia ter impacto no quadro de pessoal da associação, pelo que demostrou 

disponibilidade para aprofundar o estudo se necessário. 

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da Região de Lisboa, referiu que estava apreensivo 

com a proposta e com o facto de o Agrupamento 1393 Mouriscas estar supostamente com 

dificuldades; não entendia como a Junta Regional aceitava ser porta-voz de uma proposta com 

a qual não concordava, e referiu que, enquanto Chefe de Núcleo, nunca aceitaria que qualquer 

conselho de núcleo o obrigasse a apresentar uma proposta com a qual não concordasse; 

lamentava o facto de haver um proponente que depois informa que vai votar contra, o que faz 

perder tempo aos conselheiros, acreditando que deveriam ter retirado a proposta, ou melhor, 

nunca deveriam ter aceitado ser mandatários para apresentar a proposta. Prosseguiu referindo 

que os argumentos utilizados pela Junta Regional para votar contra não deveriam ser os de a 

proposta não ter condições para ser aprovada, mas sim pelo impacto financeiro que a proposta 

teria no movimento; que a proposta ia contra o que se tinha aprovado no último conselho 

nacional de aumento da quota e que, além disso, ainda retirava fundos à Junta Central pela 

redução da quota. Concluiu dizendo não perceber como funcionou o Conselho Regional que 

admitiu que a quota pudesse ser reduzida sem ter feito um estudo adequado do impacto da 

mesma. 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais pediu para que as intervenções tivessem como 

foco a proposta em si e não os proponentes. 

 

O Conselheiro Jaime Pereira, dirigente da Região de Braga, começou por dar os parabéns ao 

agrupamento pela ousadia e coragem de trazer uma proposta das bases ao Conselho Nacional. 

Manifestou concordar que a proposta não estava bem redigida e sustentada, mas era 

importante que estas propostas chegassem ao órgão de decisão do CNE, e que por esse motivo 

deveria merecer o apreço do Conselho. Fundamentou que a proposta deveria levar a pensar que 

estruturas queremos para o CNE, e que a questão financeira tantas vezes levada a conselho 

nacional deveria fazer refletir e definir que estrutura nacional, regional, de núcleo se quer ter. 

Propôs que, simbolicamente, cada região tivesse um voto favorável, tendo em conta a origem 

num agrupamento, sendo que considerava que a proposta devesse ser recusada. 
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A Conselheira Rita Soares, dirigente da Região Portalegre/Castelo Branco, fez a sua 

intervenção via plataforma Zoom, e esclareceu que o agrupamento de onde surgiu a proposta, 

tendo em conta as dificuldades sentidas, baixou a quota; que, ao mesmo tempo, a Região de 

Portalegre/Castelo Branco também já tinha diminuído a quota; e que tinha sido entendimento 

do agrupamento fazer uma proposta para que este fosse também um esforço da Junta Central. 

Referiu concordar que faltava o estudo de impacto financeiro, no entanto, a proposta serviria 

para se refletir no que se poderia fazer num ano em que não houve atividades. 

 

Não havendo mais inscritos, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais encerrou o debate 

e passou à votação da proposta. 

 

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

Abstenções: 12 (doze) 
Votos contra: restantes 
Votos a favor: 2 (dois) 

Foi rejeitada a Proposta Pagamento, a nível excecional, de apenas 50% da quota nacional, 
com doze abstenções e dois votos a favor. 

  

 

Terminada a votação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais prosseguiu para a 

apresentação do ponto três c) da Ordem de Trabalhos 

 

PONTO TRÊS C – Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2021-2022 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria informou que a proposta de Plano e Orçamento iria ser feita através 

da apresentação de um vídeo resumo, ficando, de seguida, a Junta Central disponível para os 

eventuais esclarecimentos. 

 

Terminada a apresentação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais abriu período de 

inscrições e debate. 

 

O Conselheiro João Esteves, dirigente da Região de Lisboa, felicitou pelo vídeo e referiu que o 

documento base que foi apresentado à associação está bastante bem construído onde constam 

as ações estratégias que a junta central pretende implementar. Referiu que falta dar 

continuidade ao projeto Bolota, que na área financeira já se denota preocupação na contenção 

de custos, o que é positivo, no entanto, a existência de muitas equipas nacionais pode não ajudar 

a essa contenção. Referiu que seria bom ter um orçamento de tesouraria para melhor se 

perceber algumas dificuldades da Junta Central e que ainda existem custos de reuniões e de 

representação que podem ser reduzidos. Sugeriu que devemos ainda perceber quais as reuniões 

e encontros que devem ser presenciais e quais devem ser digitais. Partilhou a opinião de que a 

plataforma da gestão dos adultos deveria estar mais afinada e chamou a atenção para que, no 

documento, onde refere “conferência mundial” deve constar “conferência europeia”. 

 

https://drive.google.com/file/d/1WTYGCjfmNKSqXiZy4v4LWW10eZYIn77P/view?usp=sharing
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O Conselheiro Manuel Pinto, dirigente da região de Viseu, apresentou uma reflexão sobre o 

custo do ACANAC 2022. Começou por recordar o relatório do ACANAC de 2017 que com 20.000 

participantes e com uma inscrição de 90€ apresentou um prejuízo 200.000,00, isto é, 10€ por 

participante. O maior desvio orçamental foi nas atividades e infraestruturas.  Relativamente ao 

ACANAC 2022 teremos 18.000 participantes com um valor de inscrição de 120€ o que traduz um 

incremento de 33% o que traduz um acréscimo muito superior ao da inflação no mesmo período.  

No orçamento do ACANAC está prevista uma bolsa de contingência, e questiona sobre a sua 

razão de ser e finalidade. Por fim apresenta como proposta para esta bolsa a aplicação das 

verbas em melhoria de infraestruturas nomeadamente em casas de banho e espaços para 

lavagens, apoio às famílias mais carenciadas ou com mais do que um elemento a participar, 

apoio às regiões com menor efetivo, maior apoio a quem vai participar nos serviços, e apoio aos 

transportes das regiões provenientes de locais mais distantes. Por fim referiu que uma inscrição 

que corresponde a cerca de 18% do ordenado mínimo nacional poderá fazer com que esta 

atividade não se torne possível para todos. 

 

O Conselheiro Tomás Apolinário, caminheiro da região de Lisboa, verificou com agrado que o 

plano contempla as atividades normais, o que traduzirá a passagem de um momento difícil da 

associação, referiu que ficou contente em haver uma bolsa de contingência no ACANAC pois 

revela cuidado para eventuais situações não previstas. Refere como ponto positivo que o valor 

do ACANAC se deve aproximar do valor real da atividade, e que devemos manter a qualidade da 

atividade sem ter que no próximo relatório e contas estar a debater novamente prejuízos e 

desvios. 

 

O Conselheiro José Machado, dirigente da região de Lisboa, referiu que face a documentos 

apresentados para outros exercícios, há uma evolução positiva para responder a alguns 

problemas de gestão, mas a melhoria tem que ser contínua. 

Refere que a intervenção do conselheiro de Viseu deve levar a uma reflexão mais profunda e se 

o Escutismo que proporcionamos é ou não acessível à generalidade dos jovens. 

Fez menção da Lei sobre o estatuto de utilidade pública do CNE que tem uma oportunidade para 

podermos ser beneficiários de 0,5% do IRS. Sendo esta situação uma boa oportunidade para a 

ajuda na resolução das dificuldades financeiras do CNE que são bem menores do que há 20 anos.  

Referiu por fim que o orçamento está bem elaborado, mas deve evoluir para permitir dar mais 

resposta aos escuteiros de menores posses, para que possam participar nas atividades.  

 

O Conselheiro Ezequiel Miranda, dirigente da região de Viana do Castelo, referiu que o 

orçamento é equilibrado e que o custo das atividades é uma falsa questão já que são os 

dirigentes e agrupamentos que devem desenvolver esforços para custear as atividades.  

 

O Conselheiro Leonel Fernandes, dirigente da região Leiria-Fátima, pediu para que o valor de 

quem participa nos serviços do ACANAC seja reapreciado. 

 

O Dirigente Manel Lavadinho, Secretário Nacional para a Gestão, referiu que este ACANAC vai 

ter uma área de controle orçamental e que está a ser feito internamente o desenvolvimento de 

uma aplicação informática para controle ao momento, sendo que as regras estão bem definidas. 

Assumiu que este ACANAC não vai dar prejuízo. 
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A Dirigente Pilar Alonso, Secretária Nacional dos Adultos, informou que a plataforma 

Cordilheira não está a funcionar em pleno porque se estão a implementar alterações, tanto no 

PIF como na formação continua. Está assumido, tal como já referido aos Secretários Regionais, 

que ficará em funcionamento para a formação continua e para o Escutismo Movimento Seguro 

o mais breve possível 

 

O Chefe Ivo faria, Chefe Nacional, começou por pedir, relativamente ao Projeto Bolota, que 

contribuíssem com aquilo que pensam que falta, de modo a enriquecer o projeto. Referiu que 

há um esforço para fazer contenção de custos e vamos ter em conta a sugestão de avaliar e 

equacionar as reuniões presenciais.  

Informou que está já a ser feito um exercício de reorçamentação tendo em conta o impacto do 

aumento de quota e a diminuição de vendas do DMF, para assim verificar se se consegue que o 

aumento da quota não seja absorvido pela diminuição das vendas do DMF. Referiu que este é 

um orçamento de tesouraria, recebimentos e pagamentos, e não de proveitos e custos. Assumiu 

que existem gralhas nomeadamente no que se refere à conferencia que é europeia e não 

mundial. 

Em relação a questões do ACANAC de 2017 informou que houve despesas que só apareceram 

depois do relatório e o deficit ficou não em 200.000,00€, mas sim em cerca de 250.000,00€.  O 

exercício da Junta foi dividir o custo total apurado pelos 18.000 participantes esperados para 

este ACANAC o que se traduziria no custo efetivo de cerca de 115€; isso levou a que o preço 

definido seja de 100€ e 120€. Este preço tem ainda em conta o facto de em 2022 poder vir a 

haver uma concentração de atividade e eventos a nível nacional que vai inflacionar o custo de 

tendas, palcos, supermercados, materiais e equipamentos. A bolsa de contingência, foi feita de 

forma a ser a soma de várias parcelas em cada uma das áreas, e assim fazer face a despesas à 

boca do acampamento ou que não estavam previstas. Se o valor da bolsa não for utilizado o 

Conselho Nacional será consultado para perguntar o que fazer com este valor. Relativamente 

ao financiamento da participação com campanhas financeiras nos agrupamentos, estas devem 

ser obviamente desenvolvidas para desonerar os escuteiros.  

Por fim, e relativamente ao regime de utilidade publica, esclareceu que o CNE participou no 

debate público deste estatuto e defendeu que a renovação do mesmo fosse feita de 10 em 10 

anos. A perda deste estatuto teria efeitos nefastos para o CNE uma vez que nos retiraria alguns 

benefícios tais como isenções de IVA, IRC, IS. A questão da consignação dos 0,5% de IRS ao CNE 

que é uma ONGA (Organização Não Governamental do Ambiente) não é automática. O CNE já 

tentou por duas vezes conseguir este benefício dos 0,5% por via das atividades culturais. Para 

as atividades juvenis está previsto, mas ainda não está regulado; a Portaria está na Secretaria 

de Estado da Juventude há mais de um ano á espera de autorização. Vai retomar-se o contacto 

em setembro, mais uma vez. Informou ainda que em breve o CNE vai estar numa reunião com 

a comissão parlamentar de políticas de juventude e ir-se-á falar dos registos criminais e da 

isenção do pagamento que não foi atendido. 
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Não havendo mais inscritos, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais encerrou o debate 

e passou à votação da proposta. 

 

Votação da Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2021-2022 

Abstenções: 5 (cinco) 
Votos contra: 4 (quatro) 
Votos a favor: restantes 

Foi aprovada a Proposta Plano e Orçamento da Junta Central 2021-2022, com cinco 
abstenções e quatro votos contra. 

  

Terminada a votação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais procedeu à apresentação 

do ponto três d) da Ordem de Trabalhos. 

 

 

PONTO TRÊS D – Proposta: Regimento dos Conselhos Nacionais 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, esclareceu que, 

enquanto primeiro subscritor da proposta de alteração do Regimento dos Conselhos Nacionais, 

iria proceder à apresentação da mesma e esclarecimento de eventuais dúvidas. Por esse motivo, 

e por uma questão de transparência, durante a discussão deste ponto da agenda far-se-ia 

substituir na condução dos trabalhos pela vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, 

Joana Bastos. 

 

O proponente João Armando Gonçalves apresentou, em nome dos subscritores, a sua conceção 

sobre o que é um regimento de uma assembleia, isto é, o conjunto de normas internas que 

regem o funcionamento da mesma, e lembrou que o regimento em vigor foi criado em 1992, 

tendo sofrido ligeiras alterações em 1997, permanecendo inalterado a partir daí. Destacou as 

mudanças ocorridas no mundo desde essa altura, nomeadamente o novo papel das assembleias 

no âmbito da governança das organizações, as novas abordagens à realização de assembleias e 

as novas ferramentas existentes. Por entenderem que os conselhos nacionais podem ser mais 

eficientes, dinâmicos, transparentes e participados, consideram ser tempo de (re) construir a 

nossa cultura de participação sendo a revisão do regimento atual um contributo para esse 

desiderato. Esclareceu que a proposta em apresentação foi objeto de um processo participado, 

com a primeira versão a aparecer em julho de 2020, sobre a qual foram recebidos contributos 

de Conselheiros, da Junta Central, do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, e das Juntas 

Regionais; em setembro de 2020, uma 2ª versão da proposta de regimento viria a ser retirada 

no Conselho Nacional de Representantes; em abril de 2021 foi submetida a discussão pública 

uma 3ª versão, que incluiu uma sessão online, e foram recebidos contributos de Conselheiros, 

do Chefe Nacional e de órgãos regionais, tendo sido aceites entre 70 a 80% das sugestões 

recebidas; pelo que a versão agora proposta é a 4ª. Esclareceu de seguida os objetivos da 

proposta: mais enfoque na preparação, divulgação e discussão prévia de propostas de 

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

introdução da tecnologia, aumentando a eficiência e melhorando a participação; aumento da 
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participação qualificada e da transparência nos processos de decisão; melhoria no reporte das 

decisões tomadas e do funcionamento dos conselhos; e clarificação das responsabilidades da 

Mesa e da forma como deve ser eleita. Finalmente, destacou alguns dos aspetos novos mais 

significativos: relativamente às propostas - definição de quem pode apresentar, reforço da 

divulgação e clarificação prévia das propostas, possibilidade de envio antecipado de alterações 

às propostas em agenda, e possibilidade de propostas urgentes (sob condições); possibilidade 

de votação eletrónica; possibilidade de conselhos online; possibilidade de transmissão online de 

parte dos Conselhos; períodos da Ordem do Dia podem incluir assuntos apenas para discussão; 

maior rigor na verificação dos mandatos dos conselheiros; regulação das intervenções (número 

de vezes e limitação de tempo); mais definição nos sistemas de registo e divulgação das 

decisões, de avaliação, e do reporte dos conselhos nacionais; redução dos prazos previstos para 

circulação da informação e aprovação da ata; e clarificação das obrigações e da forma como a 

Mesa dos Conselhos Nacionais deve ser eleita. 

 

Terminada a apresentação, a Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, 

abriu o período de inscrições para intervenções dos conselheiros.  

 

O Conselheiro José Machado, dirigente da região de Lisboa, elogiou as várias alterações que 

foram sendo feitas ao longo do processo, em função dos contributos recebidos, e deu uma nota 

histórica de como nasceu o Regimento em vigor, informando que tinha sido ele próprio e os 

dirigentes Manuel Antunes e Carlos Alberto Pereira, que tinha trazido o exemplo do parlamento. 

Informou ser de opinião de que se deveria aprovar a proposta e que, se fosse preciso, noutra 

altura introduziam-se melhorias. 

 

O Conselheiro José Galvão, dirigente da região de Setúbal, referiu entender que os artigos 32º 

e 33º referentes à eleição da Mesa talvez fizessem mais sentido constar do Regulamento 

Eleitoral. 

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da região de Lisboa, elogiou todo o processo de revisão 

do Regimento dos Conselhos Nacionais. Informou que fez chegar à Mesa, em nome do Núcleo, 

propostas de alteração para serem apreciadas. 

 

O Conselheiro João Esteves, dirigente da Região de Lisboa, elogiou a proposta, efetuou um 

alerta para que os PréConselho não esvaziem a discussão em Conselho Nacional, e sugeriu que 

os convites referidos no artigo 6.º da proposta devessem ser feitos através da Mesa. 

 

O Conselheiro António Vilaça, dirigente da região de Lisboa, teceu um elogio ao caminho 

efetuado até então, disse entender que se tenha retirado a questão das abstenções para 

apuramento de maioriais, mas esperava que a discussão fosse retomada noutra ocasião, e 

sublinhou a referência feita à construção de uma nova/renovada cultura de participação. 

Sugeriu que no artigo 2.º, a cooptação não devesse abranger o Presidente da Mesa, e que achava 

bem ter caído a ‘defesa da honra’, embora nunca a tenha visto ser muito usada. 
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O Chefe Nacional, Ivo Faria, referiu que a Junta Central tinha apenas duas questões: a dos 

convites (proposta/indicação pela JC) no artigo 6.º e a da entrada em vigor, no artigo 39.º. Foram 

apresentadas duas propostas de alteração para serem discutidas. 

 

O Conselheiro Carlos Pacheco, dirigente da região de Lisboa; propôs, com base no vivido até 

então, que no artigo 5.º, n.º 4, se estendesse a possibilidade de participação online a quem não 

pudesse participar por impedimento de ordem legal, por exemplo não poder circular para fora 

de conselho de residência. Nesse sentido apresentou uma proposta de alteração. 

 

O Conselheiro Tomás Apolinário, caminheiro da Região de Lisboa, alertou para as 

especificidades da transmissão online e questionou se estaremos prontos a que as nossas 

assembleias possam ser vistas por uma audiência alargada, e não escuteira. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, passou a palavra ao 

proponente para prestar os esclarecimentos necessários. 

 

O proponente João Armando Gonçalves agradeceu os contributos e esclareceu que entendiam 

que o processo de eleição de quem preside ao órgão deverá constar no documento que rege 

esse órgão; que os convites são efetuados pela Mesa, por ser quem preside ao órgão, mas que 

poderão ser por sua iniciativa ou por proposta de qualquer outro órgão ou conselheiro; e aceitou 

as sugestões quanto aos artigos 2.º e 5.º. 

 

Não havendo mais inscritos, a Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, 

encerrou o debate e passou à votação da proposta. Antes, informou que foram recebidas, pela 

Mesa, propostas de alteração referentes a doze artigos/números, pelo que se iria proceder à 

votação da proposta inicial e, em caso de aprovação, seriam votadas cada uma das propostas 

de alteração recebidas, por ordem de artigo do Regimento dos Conselhos Nacionais. 

 

Votação da Proposta: Regimento dos Conselhos Nacionais 

Abstenções: 0 (zero) 
Votos contra: 0 (zero) 
Votos a favor: restantes/todos 

Foi aprovada a Proposta Regimento dos Conselhos Nacionais, por unanimidade e 
aclamação. 

 

 

De seguida, a Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que 

a Proposta de Alteração A diz respeito ao número 2 do artigo 2.º e era do proponente Junta de 

Núcleo de Lisboa Ocidental, da Região de Lisboa. 

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da região de Lisboa, procedeu à apresentação da 

Proposta de Alteração A, que sugeria substituir o número 2 do artigo 2.º por ‘As vagas ocorridas 

durante o mandato são preenchidas por cooptação, exceto quanto ao Presidente, que determina 

nova eleição’. 
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O proponente João Armando Gonçalves disse nada ter a opor à proposta apresentada. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração A. 

 

Votação da Proposta de alteração A – número 2 do artigo 2.º 

Abstenções: 1 (um) 

Votos contra: 0 (zero) 

Votos a favor: restantes 

Foi, assim, aprovada a Proposta de alteração A, com uma abstenção. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração B diz respeito ao número 3 do artigo 4.º, e era do proponente Conselho Fiscal e 

Jurisdicional Nacional. 

 

O Conselheiro José Ramos, membro do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, procedeu à 

apresentação da Proposta de Alteração B, que sugeria uma emenda ao número 3 do artigo 4.º 

‘Em caso de falta ou impedimento, o Presidente designa…’. 

 

O proponente João Armando Gonçalves disse nada ter a obstar à proposta apresentada. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração B. 

 

Votação da Proposta de alteração B – número 3 do artigo 4.º 

Abstenções: 0 (zero) 

Votos contra: 1 (um) 

Votos a favor: restantes 

Foi, assim, aprovada a Proposta de alteração B, com um voto contra. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração C diz respeito ao número 2 do artigo 5.º, e era do proponente Conselho Fiscal e 

Jurisdicional Nacional. 

 

O Conselheiro António Ventinhas, membro do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, 

procedeu à apresentação da Proposta de Alteração C, que sugeria a substituição do número 2 

do artigo 5.º por ‘As reuniões dos conselhos nacionais realizam-se em regime presencial.’. 
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O proponente João Armando Gonçalves disse que, não sendo frontalmente contra a proposta 

de alteração, a formulação apresentada pretendia ser mais flexível e acomodar a possibilidade 

de, em casos específicos, se optar por outro tipo de regime. Mas deixava ao critério do conselho. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração C. 

 

Votação da Proposta de alteração C – número 2 do artigo 5.º 

Abstenções: 1 (um) 

Votos contra: 32 (trinta e dois) 

Votos a favor: restantes 

Foi, assim, aprovada a Proposta de alteração C, com uma abstenção e trinta e dois votos 

contra. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração D diz respeito ao número 4 do artigo 5.º, sendo proponente Carlos Pacheco, 

dirigente da Região de Lisboa. 

 

O Conselheiro Carlos Pacheco, dirigente da Região de Lisboa, procedeu à apresentação da 

Proposta de Alteração D, que sugeria acrescentar no número 4 do artigo 5.º a expressão ‘ou por 

imperativos legais’, ficando como texto final: ‘A eventual necessidade de participação remota 

nos Conselhos que decorram presencialmente é reservada aos conselheiros das regiões dos 

Açores e da Madeira, ou outros conselheiros impedidos por motivo de saúde ou por imperativos 

legais, devendo estes casos ser previamente comunicados à Mesa’. 

 

O proponente João Armando Gonçalves disse nada ter a opor à proposta apresentada. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração D. 

 

 

Votação da Proposta de alteração D – número 4 do artigo 5.º 

Abstenções: 3 (três) 

Votos contra: 0 (zero) 

Votos a favor: restantes 

Foi, assim, aprovada a Proposta de alteração D, com três abstenções. 
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A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que as Propostas 

de Alteração E dizem respeito ao número 6 do artigo 5.º, e que foram recebidas duas propostas 

de substituição – E1 e E2, subscritas respetivamente pelo Conselheiro Domingos Brazão, da 

Região de Lisboa, e pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional. 

 

O Conselheiro Domingos Brazão, dirigente da Região de Lisboa, procedeu à apresentação da 

Proposta de Alteração E1, que sugeria substituir o número 6 do artigo 5.º por: ‘Os Conselhos 

Nacionais poderão ser transmitidos pela Internet em sítio próprio da associação, em zona 

reservada aos associados’ e ‘ser aditado um nº a um artigo relativo à “autorização de captura 

de som e imagem durante a realização do Conselho Nacional’. 

 

O Conselheiro António Ventinhas, membro do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, 

procedeu à apresentação da Proposta de Alteração E2, que sugeria a substituição do número 6 

do artigo 5.º por ‘Os Conselhos Nacionais poderão ser transmitidos pela Internet, 

salvaguardando-se os direitos de imagem’. 

 

O proponente João Armando Gonçalves esclareceu que o articulado constante na proposta já 

aprovada (‘Os Conselhos Nacionais poderão ser transmitidos pela Internet, nos termos definidos 

em regulamentação própria’) era mais abrangente e poderia abarcar o sugerido pelas propostas 

de alteração apresentadas. Por esse motivo, considerava ser mais adequada. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que se iria 

proceder a uma votação em alternativa, entre a proposta inicial (aprovada momentos antes), a 

proposta de alteração E1 e a proposta de alteração E2, prevalecendo a que recolhesse mais 

votos. 

 

Votação, em alternativa, da Proposta Inicial (e já aprovada) e das Propostas de alteração 

E1 e E2 – número 6 do artigo 5.º 

Proposta Inicial e já aprovada: 113 (centro e treze) votos 

Proposta de Alteração E1: 34 (trinta e quatro) votos 

Proposta de Alteração E2: 25 (vinte e cinco) votos 

Foi, assim, aprovada a Proposta Inicial, com centro e treze votos, pelo que foram 

rejeitadas as Propostas de Alteração E1 e E2. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração F diz respeito ao número 5 do artigo 6.º, sendo proponente a Junta Central. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, procedeu à apresentação da Proposta de Alteração F, que sugeria 

uma emenda ao número 5 do artigo 6.º: ‘Compete à Mesa endereçar convites para a 

participação nos Conselhos Nacionais, por sua iniciativa, ou por indicação da Junta Central ou do 

Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, ou por proposta de outros Conselheiros’. Explicou que 

se pretende salvaguardar eventuais situações em que a Mesa possa não concordar com as 
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propostas efetuadas pelos órgãos e, assim, não convidar alguém que seja fundamental para 

algum momento num conselho nacional. 

 

O Conselheiro João Esteves, dirigente da Região de Lisboa, disse concordar com a proposta 

inicial, pois entendia que os convites deviam ser efetuados por quem preside ao Conselho 

Nacional. 

 

O proponente João Armando Gonçalves esclareceu que lhe parecia importante manter a 

separação de funções entre o órgão deliberativo, representados pela Mesa, e o órgão executivo 

(Junta Central). É àquele que cabe gerir os trabalhos desde a sua preparação aos momentos pós-

conselho. E, na sua opinião, é à Mesa que cabe gerir o processo de convite. Se, alguma vez, a 

Mesa não convidar alguém que a Junta Central considere essencial, esta pode sempre 

apresentar recurso da decisão ao próprio Conselho, que é soberano. Por todos estes motivos, 

não podia acompanhar esta proposta de alteração. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração F. 

 

Votação da Proposta de alteração F – número 5 do artigo 6.º 

Abstenções: 11 (abstenções) 

Votos contra: restantes 

Votos a favor: 32 (trinta e dois) 

Foi, assim, rejeitada a Proposta de alteração F, com onze abstenções e trinta e dois votos 

a favor. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração G diz respeito a uma emenda ao número 2 do artigo 12.º, e era do proponente 

Conselho Fiscal e Jurisdicional da Região do Porto. 

 

O Conselheiro Carlos Nobre, dirigente da Região do Porto, procedeu à apresentação da 

Proposta de Alteração G, que sugeria uma emenda ao número 2 do artigo 12.º: ‘Da Ordem do 

Dia poderá constar o relato sumário, pela Junta Central, da atividade do CNE, desde o último 

Conselho. Poderá constar igualmente o relato sumário da ação fiscalizadora e jurisdicional do 

CFJN’. 

 

O Conselheiro José Ramos, membro do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, disse discordar 

da proposta de alteração, pois o órgão a que pertence não tem plano de ação, e que está ao 

dispor da associação, não sendo, por isso, passível de relatório sumário.  

 

O proponente João Armando Gonçalves esclareceu que, apesar de não ver problema em que o 

Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional possa apresentar um relato da sua ação, não é prática 
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comum que o órgão de fiscalização o faça de maneira análoga ao órgão executivo. Não lhe 

parece, pois, curial que tal passe a ser consagrado em regimento. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração G. 

 

Votação da Proposta de alteração G – número 2 do artigo 12.º 

Abstenções: 34 (trinta e quatro) 

Votos contra: 80 (oitenta) 

Votos a favor: 73 (setenta e três) 

Foi, assim, rejeitada a Proposta de alteração G, com trinta e quatro abstenções, oitenta 

votos contra e setenta e três votos a favor. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração H diz respeito à introdução de um novo número 4 no artigo 15.º, e era do 

proponente Conselho Fiscal e Jurisdicional da Região do Porto. 

 

O Conselheiro Carlos Nobre, dirigente da Região do Porto, procedeu à apresentação da 

Proposta de Alteração H, que sugeria a introdução de um novo número 4 no artigo 15.º: ‘Têm 

ainda direito a solicitar à Mesa o uso da palavra a Junta Central e o CFJN, enquanto órgãos, para 

proceder a esclarecimentos ou dar informações que considerem relevantes ou pertinentes sobre 

o assunto em discussão’ e ‘o atual n.º 4 passar a n.º 5’. 

 

O proponente João Armando Gonçalves disse discordar da proposta apresentada, por entender 

que a mesma já se pressupõe nos restantes artigos, não sendo necessário especificar esses 

órgãos. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração H. 

 

Votação da Proposta de alteração H – número 2 do artigo 12.º 

Abstenções: 4 (quatro) 

Votos contra: restantes 

Votos a favor: 0 (zero) 

Foi, assim, rejeitada a Proposta de alteração H, com quatro abstenções e zero votos a 

favor. 
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A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração I diz respeito ao número 3 do artigo 29.º, e era do proponente Conselho Fiscal e 

Jurisdicional Nacional. 

 

A Conselheira Joana Teixeira, membro do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, procedeu à 

apresentação da Proposta de Alteração I, que sugeria substituir o número 3 do artigo 29.º por: 

‘Cabe à Mesa 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’, o que implicava retirar ‘ouvido o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional’, pois 

entendiam não ser de envolver aquele órgão na redação final dos textos de modo a manter a 

sua característica de orgão de recurso. 

 

O proponente João Armando Gonçalves disse nada ter a opor a esta proposta de alteração. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração I. 

 

Votação da Proposta de alteração I – número 3 do artigo 29.º 

Abstenções: 9 (nove) 

Votos contra: 2 (dois) 

Votos a favor: restantes 

Foi, assim, aprovada a Proposta de alteração I, com nove abstenções e dois votos contra. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração J diz respeito à substituição dos artigos 32º, 33º, 34º e 35º, por um artigo único, no 

artigo 32.º, e era do proponente Junta de Núcleo Lisboa Ocidental, da Região de Lisboa. 

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da região de Lisboa, procedeu à apresentação da 

Proposta de Alteração J, que sugeria a substituição dos artigos 32º, 33º, 34º e 35º, por um artigo 

único, no artigo 32.º: ‘Eleição da Mesa dos Conselhos Nacionais - A eleição da Mesa dos 

Conselhos Nacionais deverá observar o previsto no Regulamento Eleitoral do CNE.’ e a 

renumeração dos artigos seguintes. Explicou entender que os processos eleitorais deverão 

constar todos num único documento e não dispersos em regulamentos ou regimentos. 

 

O proponente João Armando Gonçalves disse discordar da proposta apresentada, por entender 

que o processo de eleição de quem preside ao órgão deliberativo do CNE deverá constar do 

Regimento desse órgão. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração J. 
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Votação da Proposta de alteração J – artigo 32.º 

Abstenções: 20 (vinte) 

Votos contra: 88 (oitenta e oito) 

Votos a favor: 83 (oitenta e três) 

Foi, assim, rejeitada a Proposta de alteração J, com vinte abstenções, oitenta e oito votos 

contra e oitenta e três votos a favor. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração K diz respeito a um aditamento, como artigo 34.º ou 37.º, e era do proponente 

Junta de Núcleo Lisboa Ocidental, da Região de Lisboa. 

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da Região de Lisboa, procedeu à apresentação da 

Proposta de Alteração K, que sugeria o aditamento na forma de artigo 34.º ou 37.º: ‘Hierarquia 

das normas - O presente regimento aplica-se em todas as estruturas no CNE, salvaguardando-se 

as devidas adaptações de terminologia ou regulamentares’ e a renumeração dos artigos 

seguintes. 

 

O proponente João Armando Gonçalves disse discordar da proposta apresentada, pois o 

presente documento refere-se ao modo específico de funcionamento dos Conselhos Nacionais 

e que, eventuais adaptações às outras estruturas do CNE poderão ter que ser efetuadas, 

salvaguardando as especificidades das mesmas. Para além disso, considera que a conceção de 

um documento deste género por cada núcleo/região é um exercício saudável de construção 

coletiva e aumenta o sentido de apropriação do mesmo por parte dos conselheiros. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração K. 

 

Votação da Proposta de alteração K – artigo 34.º/37.º 

Abstenções: 8 (oito) 

Votos contra: restantes 

Votos a favor: 0 (zero) 

Foi, assim, rejeitada a Proposta de alteração K, com oito abstenções e zero votos a favor. 

 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, informou que a Proposta 

de Alteração L diz respeito à eliminação do artigo 39.º, e era do proponente Conselho Fiscal e 

Jurisdicional Nacional. 

 



Ata do Conselho Nacional de Representantes_jun2021 

Página 23 de 33 

O Conselheiro José Ramos, membro do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, procedeu à 

apresentação da Proposta de Alteração L, que sugeria substituir a eliminação do artigo 39.º 

‘Entrada em Vigor - Este regimento entra em vigor no dia seguinte à conclusão do Conselho 

Nacional em que for aprovado.’ 

 

O proponente João Armando Gonçalves disse nada ter a opor a esta proposta de alteração. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, colocou à votação a 

Proposta de alteração L. 

 

Votação da Proposta de alteração L – artigo 39.º 

Abstenções: 3 (três) 

Votos contra: 0 (zero) 

Votos a favor: restantes 

Foi, assim, aprovada a Proposta de alteração I, com três abstenções. 

 

  

Terminadas as votações, a Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, 

encerrou este ponto e passou a condução dos trabalhos ao Presidente da Mesa dos Conselhos 

Nacionais, João Armando Gonçalves. 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, pelas dezassete horas, declarou suspensos os 

trabalhos da Ordem do Dia, sendo os mesmos retomados na manhã do dia seguinte. 

 

 

Pelas nove horas do dia 20 de junho, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais confirmou 

a existência de quórum e reiniciou os trabalhos, passando desde logo a palavra ao Assistente 

Nacional, Padre Luís Marinho, para a dinamização de uma breve oração. 

 

De seguida, passou-se à discussão da proposta de deliberação do ponto 3 e) da Ordem de 

Trabalhos. 

 

 

 

PONTO TRÊS E – Proposta: Política Nacional de Adultos 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais convidou a Junta Central a proceder à 

apresentação da Proposta. 

 

A Secretária Nacional para os Adultos, Pilar Afonso, introduziu a proposta submetida a 

discussão e apresentou a equipa que a preparou – Diogo Assunção e Paulo Duarte. Na 

apresentação começou por explicar qual o atual enquadramento a respeito desta temática no 
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CNE. Referiu que existem dois documentos – o Livro de Adultos no Escutismo e o Sistema de 

Formação de Adultos no Escutismo (SFAE) - que foram devidamente aprovados em Conselho 

Nacional de Representantes e os quais foram, posteriormente, retificados em sede de Conselho 

Nacional Plenário. Tais documentos datam de 2013 e 2014. Atentas as orientações emitidas pela 

Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME) em 2018 a respeito desta temática – a 

qual sugeriu a todas as Associações que procedessem à revisão da sua política de adultos, bem 

como atento aos modelos piloto referentes ao recrutamento de formação inicial e à formação 

continua, revelou-se necessário a revisão da Política Nacional de Adultos.  

Os principais conteúdos da Política Nacional de Adultos incluem os princípios orientadores, o 

que se espera do adulto no escutismo, os deveres do adulto para com a associação, o ciclo de 

vida do adulto - que é um dos principais temas mencionados pela OMME no seu documento 

orientador - e os princípios base do sistema de formação.  

O documento submetido a discussão não aborda a parte operacional referente ao sistema de 

formação, por forma a agilizar os processos e a flexibilizar os mesmos; tal será abordado em 

documento normativo autónomo.  

No que respeita à elaboração do texto agora apresentado, a Secretária Nacional dos Adultos, 

referiu que o documento base foi elaborado pela equipa nacional de adultos e colaboradores, 

tendo sido posteriormente apresentado em sede de Comité Nacional de Adultos – no qual têm 

assento os secretários regionais de adultos das 20 regiões - para recolha de contribuições e 

audição dos membros do Comité, e por fim, através dos secretários regionais de adultos, a 

Equipa Nacional pediu ainda contributos das Regiões, designadamente dos formadores. Após 

este período de discussão do documento, a 19 de março de 2021, foi enviada a proposta agora 

em debate à Mesa dos Conselhos Nacionais, e conforme se encontra previsto, abriu o período 

de discussão pública que decorreu de 26 de março a 26 de abril, sendo que durante este período 

todos os dirigentes do CNE poderiam contribuir para o enriquecimento da proposta. Foi também 

organizado um webinar pela Mesa dos Conselhos Nacionais, no qual todos aqueles que 

quisessem poderiam participar e enviar contributos para Equipa Nacional de Adultos. No dia 6 

de maio, e após receção dos contributos, a Equipa Nacional de Adultos enviou à Mesa dos 

Conselhos Nacionais uma proposta revista do documento, a qual já integrava alguns desses 

contributos (20 no total) recebidos durante o período de discussão pública. A Secretaria 

Nacional de Adultos quis assim mostrar que esteve sempre aberta a ouvir e a integrar, quando 

possível, os contributos daqueles que quiseram contribuir.  

Mencionou ainda que não existem alterações significativas ao que se encontra em vigor, mas 

antes uma nova esquematização por forma a garantir uma mais fácil leitura. Referiu ainda que 

caso a proposta não fosse aprovada, um conjunto de ações tendentes a simplificar e agilizar os 

percursos formativos poderiam não ocorrer, já que seriam contrárias aos documentos em vigor.  

O dirigente Diogo Assunção, membro da Equipa Nacional de Adultos, referiu que uma das 

grandes inovações do documento respeita à autonomização de alguns temas em capítulos 

próprios. Assim, o papel do adulto no escutismo passou a constar do capítulo 3, tendo sido 

autonomizado relativamente ao ciclo de vida do adulto no escutismo. O mesmo ocorreu com os 

princípios base e as regras de organização do sistema de formação – que passou a constar do 

capítulo 5; este tema também constava do capítulo referente ao ciclo de vida do adulto no 
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escutismo. Mencionou ainda que as alterações no que respeita ao papel do adulto no escutismo 

não são significativas quando comparadas com o estipulado no texto ainda em vigor. 

No que respeita ao ciclo de vida do adulto no escutismo explicou que, após a realização do 

webinar organizado pela Mesa dos Conselhos Nacionais, algumas alterações ao texto 

inicialmente proposto se apresentaram como necessárias. As principais alterações 

relativamente à proposta inicial foram as seguintes: No que respeita ao primeiro bloco - 

“Planeamento” – destacou que a fase de estratégia e de avaliação de necessidades é continua 

ao longo da permanência do adulto no escutismo. Assim, a avaliação de necessidades e o 

planeamento do desenvolvimento deverá ser analisado e elaborado face ao cargo que o adulto 

desempenha a dado momento da sua vivência escutista. Outra alteração foi a autonomização 

dos percursos de formação para Dirigentes e para Candidatos a Dirigentes nos blocos 1.3, 1.4 e 

1.5, sendo que a matéria referente à formação inicial passou a estar exclusivamente ligada aos 

Candidatos a Dirigentes e a temática da formação contínua aos Dirigentes. Considerando ainda 

os contributos recebidos revelou-se também pertinente a alteração da designação da fase de 

“Avaliação” para “Gestão de Desempenho”. Explicou que não se tratou de uma mera alteração 

de nomenclatura, mas sim de uma alteração da visão inicialmente proposta para esta fase que 

passa por uma reflexão que é necessária relativamente ao papel que cada um de nós 

desempenha no escutismo e à melhoria das condições para que o desempenho de cada 

dirigente seja otimizado. Finalmente, no bloco da decisão procedeu-se a uma revisão dos fluxos.  

 

O dirigente Paulo Duarte, membro da Equipa Nacional de Adultos, tomou a palavra começando 

por salientar que os textos atualmente em vigor referem a existência de 14 princípios base. No 

entanto, por forma a simplificar e a tornar a leitura mais fácil, na proposta ora debatida a 

formação passa a estar assente em 4 pilares, a saber: flexibilização da formação, impacto da 

formação nas crianças/jovens, formação personalizada – de acordo com as necessidades de 

cada adulto, e relevância do papel dos tutores – tutoria de dirigentes mais experientes 

relativamente aos dirigentes mais jovens. 

Apresentou-se ainda como necessária uma uniformização das áreas da formação. Deste modo, 

na proposta em análise, as áreas serão as mesmas tanto no percurso de formação inicial, como 

no percurso de formação continua.  

No novo documento há ainda definição mais clara da estrutura de formação e ocorre ainda a 

clarificação do papel de cada um dos intervenientes no processo formativo.  

Atualmente, a formação está apenas centrada na transmissão de conhecimento. No entanto, o 

desempenho do papel do adulto no escutismo passa pela aquisição de competências 

horizontais, tais como: a promoção do trabalho de equipa, a formação na área da liderança, a 

melhoria das competências ao nível da comunicação, o desenvolvimento da criatividade, entre 

outros. Ora, tais competências não se encontravam previstas em quaisquer dos documentos 

oficiais existentes, razão pelo qual se julgou pertinente consagra-las no documento em debate. 

 

A Secretária Nacional para os Adultos, Pilar Afonso, concluiu, referindo que a proposta 

pretende agilizar e flexibilizar o que existe neste momento e aproveitou para agradecer os 

contributos recebidos, explicando que nem todos foram acolhidos, sendo expectável que sejam 

incluídos numa segunda fase, em documentos normativos de conteúdo operacional. 



Ata do Conselho Nacional de Representantes_jun2021 

Página 26 de 33 

 

 

Terminada a apresentação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais abriu o período de 

inscrições para intervenções dos conselheiros.  

 

O Conselheiro Valdemar Magalhães, dirigente da região de Braga, começou por dizer que tinha 

sugerido um adiamento da discussão desta proposta, uma vez que a Região de Braga não tinha 

tido o tempo necessário para discutir a mesma e dar os seus contributos. Relativamente a estes, 

mencionou que os Chefes de Agrupamento, que têm um papel bastante importante à luz desta 

nova proposta, não foram suficientemente envolvidos na discussão da mesma. 

Teceu depois vários comentários sobre a proposta em discussão: entende que a menção no 

documento à necessidade de uma formação mais ágil e flexível não é suficientemente clara; 

considera uma lacuna não se encontrar qualquer previsão no que respeita á formação dos 

Assistentes; relativamente à avaliação de gestão de desempenho, considera essencial existir um 

rigoroso processo de avaliação, sendo a intervenção dos agrupamentos essencial para o sucesso 

do processo.  

Do ponto de vista da forma: considera que o documento se encontra bem estruturado e 

redigido, mas é pouco prático. Falou ainda da necessidade de existir uma plataforma de gestão 

de todos os processos formativos iniciais e contínuos, antes mesmo da elaboração de mais 

documentos normativos a respeito desta temática. A plataforma deve ser única e deve permitir 

o cruzamento de informação.  

A concluir, manifestou que a Região de Braga era favorável à aprovação do documento. 

 

O Conselheiro Leonel Fernandes, dirigente da Região de Leiria-Fátima, expressou a opinião de 

que a matéria sobre a qual versa a proposta em debate é complexa, porque a gestão e formação 

dos adultos no escutismo é complexa. Neste sentido, entende que era esperado um maior 

envolvimento de todo o CNE na discussão deste documento e considerou que muitos adultos 

não foram envolvidos.  

Numa breve apresentação que fez, explicou que os adultos do CNE estão cansados, também de 

uma certa burocracia que não se encontra apenas ligada às questões administrativas, mas que 

encerra em si mesma um sentimento de inutilidade. 

A respeito da politica de adultos, entende que existem dois temas focais: a incorporação dos 

recursos adultos e a sua gestão no ciclo de vida escutista. No que respeita à incorporação de 

adultos falou da incapacidade do CNE em reter adultos capazes e competentes. O custo de 

incorporar novas pessoas é enorme para novos recrutamentos. Relativamente à gestão entende 

que deveria ser o adulto a definir o seu percurso formativo e que este deveria ser mais 

personalizado e informal. Entende que mecanismos alternativos de formação são essenciais.  

Finalmente referiu entender que a gestão de recursos deveria estar focada no simplificar de 

processos, avaliar objetivos e criar mecanismos para monitorar e corrigir desvios. Deveria estar 

focada em promover uma cultura generalizada de aprendizagens em detrimento de uma cultura 

formal suportada por diplomas e certificados.  

Dado o exposto manifestou a intenção de se abster na votação da proposta. 
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A Conselheira Matilde Santos, dirigente da Região do Porto, subscreve totalmente que se altere 

a politica de adultos dando enfase ao ciclo de vida. Sempre entendeu que o documento “Adultos 

no Escutismo” era a politica e que o documento “Sistema de Formação de Adultos no Escutismo” 

é a sistematização de uma das componentes dessa política (a formação). 

No seu entender, não houve um momento de verdadeira avaliação do sistema de formação na 

fase piloto, uma vez que não se realizou a fase de formação continua devido às restrições da 

pandemia. Criticou ainda o fato do relatório de avaliação não ter sido disponibilizado à 

Associação.  

Considerou também que o processo de elaboração desta proposta não foi aberto a toda a 

associação, como aliás advoga a própria política mundial de adultos. Entende que uma Política 

Nacional de Adultos no Escutismo requer um amplo e profundo debate, dado que se dirige e 

aplica a todos os Adultos da associação, seguindo uma estratégia que promova e provoque a 

reflexão e a participação e não deixe de fora nenhum adulto na sua construção e discussão. 

Continuou, referindo que a politica de adultos é a pedra angular de um edifício que depois tem 

outras pedras – sistema de formação, sistema de gestão e sistema de recrutamento – isto é, 

documentos sistematizadores que são essenciais à aplicabilidade da politica. Chamou à atenção 

de que no passado tais documentos sistematizadores nunca foram elaborados e aprovados o 

que levou à ineficácia dos documentos normativos ainda em vigor. 

A conselheira entende que a politica de adultos ora proposta não faz uma abordagem holística 

relativamente ao ciclo de vida em cada cargo ou função. Considera essencial a descrição de 

cargos, conforme resulta da “Politica Mundial de Adultos”, por forma a dar suporte ao Ciclo de 

Vida do Adulto. Mencionou também a linguagem imprecisa do documento quando se refere a 

cargos e funções. 

Acrescentou que o CNE deve ancorar-se em políticas que visem horizontes para além dos 

mandatos de três anos, de modo a que possam ser exploradas e potenciadas ao limite, dando 

tempo a que os diversos ritmos em que avança o CNE se aproximem e se reduzam as assimetrias, 

potenciando a produção de resultados sólidos e duradouros que tenham verdadeiro impacto na 

prática escutista. 

Acrescentou ainda que o desenvolvimento e operacionalização de todas as componentes da 

política nacional Adultos no Escutismo se deve fazer sempre pela positiva, promovendo todos e 

cada um dos adultos do CNE, sendo assente na dignidade da pessoa e na fraternidade escutista. 

Por fim apresentou uma eventual estrutura de proposta assente em: Política Nacional (Adultos 

no Escutismo) + Documentos Estruturantes (Sistemas de Recrutamento, de Gestão, de 

Formação e de Reconhecimento) +  Documentos orientadores (Perfis, Cargos e Funções, Matriz 

de Competências, Recrutamento, Percurso Inicial de Formação, Formação Contínua, Percursos 

Formativos, Formação E:MS, entre outros). 

Subscreve que se deve fazer esta adaptação à Politica Mundial de Adultos, mas que a mesma 

deverá ser feita com “A” maiúsculo. 

 

 



Ata do Conselho Nacional de Representantes_jun2021 

Página 28 de 33 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais passou a palavra à Junta Central para prestar 

esclarecimentos. 

 

A título de resposta interveio a Secretária Nacional para os Adultos, Pilar Afonso, que começou 

por agradecer o apoio da Região de Braga e os contributos do Conselheiro Leonel Fernandes. No 

que respeita à intervenção da Conselheira Matilde Santos agradeceu e prestou alguns 

esclarecimentos, designadamente no que respeita à experiência piloto, tendo informado que 

algumas Regiões tinham feito a implementação da formação continua e estavam agora na fase 

de elaboração do relatório de avaliação. Esclareceu ainda que este documento foi 

disponibilizado em momento próprio a todos os secretários regionais de adultos, pelo que se 

não foi realizada a sua distribuição por todos os dirigentes lamentava. No entanto, salientou que 

o documento esteve em consulta pública durante um mês. Esclareceu que a proposta da OMME 

deve ser adaptada à realidade de cada associação, devendo a política ser, como referiu a 

Conselheira Matilde Santos, a pedra angular para os documentos futuros que serão elaborados.  

No que respeita aos cargos e tarefas, a equipa optou por não elencar, uma vez que estes são 

variáveis e a politica é um documento aprovado em Conselho, razão pela qual o documento tem 

que ser o mais aberto possível. Referiu ainda que os documentos nacionais não têm como 

objetivo responder a problemas específicos de cada uma das Regiões. 

 

 

Não havendo mais inscritos, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais encerrou o debate 

e passou à votação da proposta, informando que estavam 163 pessoas na sala e 4 conselheiros 

online.  

 

Votação da Proposta: Política Nacional de Adultos 

Abstenções: 21 (vinte e uma) 
Votos contra: 5 (cinco) 
Votos a favor: Restantes 

Foi aprovada a Proposta Política Nacional de Adultos, com 5 votos contra e 21 abstenções. 

  

 

O Presidente da Mesa, João Armando Gonçalves, deu inicio à discussão das propostas de 

alteração tendo informado que tinham dado entrada na Mesa duas propostas.  

 

A primeira proposta de alteração, subscrita pela Junta Central, foi apresentada pela Secretária 

Nacional dos Adultos, Pilar Afonso, tendo esta explicado que a mesma respeitava apenas à 

necessidade de inclusão da “segurança e bem-estar” como uma das áreas de formação.  

Tendo sido posta à votação pelo Presidente da Mesa, a proposta de alteração foi aprovada por 

unanimidade.  

 

A segunda proposta de alteração foi apresentada pelo autor, o Conselheiro José Galvão, 

dirigente da região de Setúbal. A alteração era relativa ao paragrafo 14, entendendo que o 
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dirigente além de ser um educador e formador, poderá exercer outra função que é essencial à 

implementação do método escutista. O articulado proposto é o seguinte: 

 

“Em consonância com o ciclo de vida do adulto no escutismo, o adulto pode exercer funções no: 

1) âmbito do educativo e formativo implementação do método escutista junto das crianças e 

jovens;  

2) âmbito de formação de adultos incluído o apoio às oportunidades formativas e de liderança; 

3) cargos, funções ou tarefas no âmbito da chefia de agrupamento; 

4) cargos, funções ou tarefas nas diversas estruturas do CNE.”  

 

A Secretária Nacional de Adultos, Pilar Afonso, interveio para referir que aceitava a proposta e 

a inclusão da mesma na politica.  

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da região de Lisboa, expressou apreço pela proposta 

de alteração já que entende que é essencial falar daqueles que prestam serviço não direto aos 

jovens, mas à Associação, e que são também fundamentais porque as exigências administrativas 

e burocráticas são cada vez maiores face às exigências legais. Terminou referindo que subscreve 

a proposta. 

 

Não existindo mais inscritos, o Presidente da Mesa passou à votação da proposta, a qual foi 

aprovada com 1 voto contra e 3 abstenções. 

 

 

Terminada a votação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais prosseguiu para a 

apresentação do ponto três f) da Ordem de Trabalhos 

 

 

PONTO TRÊS F – Proposta: Aquisição de um terreno em Antanhol, Coimbra 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais convidou os proponentes a proceder à 

apresentação da Proposta. 

 

O Chefe António Cardoso, dirigente em representação da Direção do Agrupamento 603 

Antanhol, da Região de Coimbra, informou que se pretendia a aquisição de um terreno, 

destinado à atividade escutista; sendo uma zona não urbanizável, com espaço para 

acampamento e zona de floresta eucaliptal, limitado por um regato e um caminho florestal, 

constituído por duas leiras de cultivo em socalco, e um pomar, em estado de abandono, com 

um arrumo fechado que serve de armazém agrícola, com uma área registada de 1.790 m2. O 

negócio de aquisição será feito pelo valor de 1.790,00€ (mil e setecentos e noventa euros), pagos 

a pronto, com fundos próprios do Agrupamento, no momento da escritura. 

 

 

Terminada a apresentação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais abriu o período de 

inscrições para intervenções dos conselheiros.  
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O Conselheiro José Machado, dirigente da Região de Lisboa, referiu que esta proposta merecia 

aprovação. No entanto, por forma a agilizar-se este tipo de processos no futuro, entendia que 

no próximo Conselho Nacional deverá ser aprovada uma delegação dos poderes na Junta 

Central, previstos no artigo 21.º dos Estatutos. Tal evitará que quem quer comprar tenha de 

esperar (meses) pela realização dum Conselho Nacional para obter a autorização.  

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da Região de Lisboa, referiu que tinha levantado a 

questão sobre os encargos que tal aquisição traria para o CNE mas entretanto o proponente já 

tinha esclarecido que os mesmos serão totalmente suportados pelo Agrupamento. No entanto, 

chamou à atenção dos Conselheiros que não é o Conselho que deve delegar a autorização para 

aquisição do terreno, mas que, nos termos do artigo 25º dos Estatutos, compete sim à Junta 

Central representar a Associação em juízo e fora dele e por isso esta competência de delegação 

no Chefe de Agrupamento para firmar o contrato é da Junta Central e não do Conselho. 

 

O dirigente António Cardoso, em representação do proponente, interveio para corroborar a 

posição do conselheiro José Machado. No que respeita à intervenção do conselheiro Paulo 

Couceiro, entende que a formulação da proposta não está correta e entende que deverá ser 

corrigida. Assim, entende que o que o Conselho deverá votar é a aquisição, após o que, caberá 

à Junta Central delegar os poderes de representação do CNE na aquisição ao Agrupamento. 

 

O Presidente da Mesa esclareceu que a mesa irá encetar esforços junto da Junta Central e do 

Conselho Fiscal para acolher e trabalhar a recomendação do conselheiro José Machado.  

 

O Conselheiro José Graça, dirigente da Região de Algarve, questionou se o proponente não 

pretende alterar a proposta face à intervenção do conselheiro Paulo Couceiro, uma vez que a 

competência é da Junta Central. 

 

Neste seguimento, o Presidente da Mesa, questionou diretamente o proponente a respeito 

deste assunto, o qual informou que retiraria as últimas três palavras da proposta inicial, não 

tendo havido oposição por parte de qualquer conselheiro. 

 

 

Não havendo mais inscritos, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais encerrou o debate 

e passou à votação da proposta. 

 

 

Votação da Proposta: Aquisição de um terreno em Antanhol, Coimbra 

Abstenções: 0 (zero) 
Votos contra: 0 (zero) 
Votos a favor: Restantes 

Foi aprovada a Proposta Aquisição de um terreno em Antanhol, Coimbra, por unanimidade 
e aclamação. 
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Encerraram, assim, os assuntos da Ordem do Dia. 

 

 

PONTO QUATRO – Período Pós Ordem do Dia 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais declarou aberto o Período Pós Ordem do Dia. 

De seguida, convidou a Secretária Nacional para os Projetos, Inês Graça, para apresentar a 

candidatura da FEP à organização do Moot 2025. 

 

A Secretária Nacional para os Projetos começou por fazer uma sumula do que já havia sido feito 

até ao momento em termos de candidatura, desde a manifestação da intenção de candidatura 

à OMME, em dezembro de 2018, até à sua concretização em setembro de 2019. A candidatura 

será votada em sede de conferência mundial que se realiza em agosto de 2021 (online). De 

seguida fez uma apresentação da dinâmica e temática propostas: todo o Moot será 

desenvolvido com base no método projeto e serão os próprios Caminheiros que escolherão os 

desafios através da plataforma. Inovação e desafios serão uma constante de todo o projeto. O 

lema é o “Engage” e o projeto encontra-se dividido em três fases: “Get engaged” – compromisso 

do próprio; “Engage others” – promover o compromisso dos pares, trazer outros; “Engage with 

others” – promover o compromisso em sociedade. Fizeram-se ainda algumas considerações de 

âmbito orçamental, designadamente uma redução no custo para os “Path Leaders”.  

 

Feita a apresentação, muito saudada, o Presidente da Mesa, João Armando Gonçalves, 

perguntou aos Conselheiros se tinham questões a colocar. 

 

O Conselheiro José Machado, dirigente da Região de Lisboa, solicitou que fosse esclarecido 

onde será o campo base e também quem são os concorrentes de Portugal. 

 

A Secretária Nacional para os Projetos, Inês Graça, esclareceu que o campo base será no 

Buçaquinho Scoutcamp, na Região do Porto, Cortegaça, Conselho de Ovar, e existe apenas um 

concorrente que é a associação do Azerbaijão. 

 

Não havendo mais intervenções sobre o tema, o Presidente da Mesa desejou as maiores 

felicidades para o processo de eleição e fez votos para que após outras tentativas sem sucesso, 

se pudesse ter finalmente esta atividade em Portugal. Ato contínuo perguntou à assembleia se 

havia mais intervenções sobre outros assuntos. 

 

O Conselheiro Vítor Lima, dirigente da Região de Viana de Castelo, veio anunciar a inauguração 

do Centro de Formação Escutista da Região que irá ocorrer no dia 4 de Julho e que inclui as 

instalações da Junta Regional. A lista dos convidados é limitada, por razão associadas à pandemia 

mas estendeu o convite aos conselheiros, pedindo, no entanto que informassem 

atempadamente quem gostasse de estar presente para que ficassem acauteladas as condições 

de espaçamento. O custo da obra foi de 550 mil euros, a qual será paga até à data da 
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inauguração. Terminou lembrando o apoio extraordinário prestado pelo antigo Bispo de Viana 

de Castelo, Dom Anacleto Oliveira. 

 

O Conselheiro João Esteves, dirigente da Região de Lisboa, interveio expressando satisfação e 

gratidão pela forma como o Conselho decorreu e, com a anuência da Mesa, informou que em 

março de 2022 espera receber os conselheiros na região de Lisboa para mais um CNR 

descentralizado. 

 

O Conselheiro António Vilaça, dirigente da Região de Lisboa, alertou os conselheiros para o 

facto de o CNE ser uma associação cujo fim é educativo e que, mais uma vez, o tempo de 

conselho dedicado a aspetos pedagógicos foi diminuto. Neste seguimento, lançou o repto para 

que se traga novamente para o centro do conselho as questões pedagógicas. 

 

A Secretária Nacional para os Adultos, Pilar Afonso, fez a entrega de diplomas a dois formandos 

que completaram com sucesso o respetivo curso: CAF 2020 à dirigente Inês Graça e CDF 2020 

ao dirigente Ricardo Matos. 

 

O Conselheiro Paulo Couceiro, dirigente da Região de Lisboa, agradeceu em nome do núcleo 

Ocidental o acolhimento feito pela Região de Aveiro. Aproveitou ainda para agradecer à Mesa 

do Conselho Nacional o trabalho que tem feito. 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, informou os conselheiros que serão emitidas no 

decorrer na próxima semana novas instruções relativamente à covid-19, designadamente no 

que respeita à testagem, entre outros. Deixou ainda o desafio para que as estruturas incentivem 

os agrupamentos a ter atividades presenciais, porque tal é possível mantendo as regras de 

segurança. Chamou ainda à atenção para a intervenção dos Guias no dia anterior e ressalvou a 

importância de ouvir os jovens. Finalmente, agradeceu a forma como os trabalhos decorreram, 

bem como o acolhimento em Anadia, designadamente da Região de Aveiro.  

 

A Conselheira Natacha Duarte, caminheira da Região de Lisboa, agradeceu a oportunidade que 

lhe foi dada em estar presente neste Conselho Nacional. Expressou o seu agrado por existirem 

pessoas dedicadas a pensar no futuro da Associação e nos jovens. Manifestou que o fim-de-

semana consistiu num momento de aprendizagem e gostou muito do que viu e ouviu.  

 

 

 

Não havendo mais inscritos, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais encerrou o Período 

Pós Ordem do Dia. 
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PONTO CINCO – Oração e Encerramento 

 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves informou que este 

foi um dos conselhos mais participados de todos os tempos e agradeceu a presença de todos. 

Agradeceu, em nome da Mesa, à Junta Central na preparação dos trabalhos, à Região de Aveiro 

e, em particular, ao Agrupamento de Anadia. Agradeceu também à equipa de voluntários, 

nomeadamente à Manuela e ao Coelho pelo papel que desempenharam na contagem dos votos. 

Agradeceu ainda de forma especial aos Serviços Centrais, designadamente à Teresa Loja e ao 

Luis Lucas cujo trabalho foi essencial para o sucesso do Conselho.  

 

Terminou agradecendo aos conselheiros a forma como estiveram e participaram, e que permitiu 

que os trabalhos fossem conduzidos sem sobressaltos. Informou ainda que o próximo Conselho 

será 5 e 6 de Março de 2022, previsivelmente em Fátima. 

 

 

O Assistente Nacional, Padre Luís Marinho, procedeu à oração, através do cântico da oração do 

Escuta, e bênção final. 

 

 

Sem outros assuntos a tratar, os trabalhos do Conselho Nacional de Representantes foram 

encerrados, pelas doze horas, do dia vinte de junho de dois mil e vinte e um, dos quais se lavrou 

a presente ata, que será assinada pelo Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais e, por nós, 

Secretários que a redigimos. 

 

 

Presidente, João Armando Gonçalves 

Assistente Nacional, Pe Luis Marinho 

Vice-Presidente, Joana Bastos 

Vice-Presidente, Jorge Noro 

Secretária, Catarina Ribeiro 

Secretária, Daniela Nunes 

Secretário, Paulo Peres 

 


