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Ata Conselho Nacional Plenário 
Balasar, 22 de fevereiro de 2020 

 
 
No dia 22 do mês de fevereiro de dois mil e vinte reuniu, na Quinta de Santo Adrião, em 
Balasar – Póvoa de Varzim, o Conselho Nacional Plenário (CNP) do Corpo Nacional de Escutas – 
Escutismo Católico Português (CNE) com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Abertura 
2. Período antes da Ordem do dia 
3. Ordem do dia: 

3.1 Eleição e Tomada de Posse da Comissão Eleitoral Nacional; 
3.2 Eleição e Tomada de Posse da Mesa dos Conselhos Nacionais; 
3.3 Relatório e Contas da Junta Central (outubro 2018 a setembro 2019); 
3.4 Proposta da Junta Regional do algarve sobre cartão multibanco; 
3.5 Proposta de aumento de quota nacional; 

4. Período pós Ordem do dia 
5. Oração e encerramento 

 
Ponto um – Abertura 
Às nove horas e trinta minutos, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Manuel 
Augusto, declarou aberto o Conselho Nacional Plenário (CNP) após a falta de quórum na 
primeira convocatória. O Assistente Nacional, Pe. Luís Marinho dinamizou a oração com a 
leitura da Liturgia do dia, um cântico do Livro da Sabedoria e a oração do Escuta cantada. O 
presidente da MCN anunciou que a última Ata do Conselho Nacional de Representantes foi 
aprovada e relembra que haverá interrupção dos trabalhos para a realização das eleições da 
Comissão Eleitoral e MCN. Será a atual equipa da MCN que vai dirigir os trabalhos até ao final 
do dia. Recorda que às 17h00 haverá a celebração de abertura do agrupamento de Balasar e 
Tomada de Posse da equipa eleita para a Junta Central. Devido aos vários pedidos de 
esclarecimento recebidos, esclareceu que a escolha da data para a realização do Conselho (22 
de fevereiro – Dia de BP) esteve relacionada com o cumprimento de prazos do regulamento 
eleitoral (equipa tem de tomar posse 30 a 45 dias após publicação dos resultados que ocorreu 
a 17 de janeiro) e a necessidade de aprovação de contas até 29 de fevereiro por questões de 
cumprimento de prazos financeiros. Abriu de seguida inscrições para intervenções e passou-se 
ao Período antes da Ordem do Dia, dando a palavra a 
 
Ponto dois – Período antes da Ordem do Dia 
Chefe Ivo Faria (Chefe Nacional) – cumprimenta os presentes, congratula a assembleia pela 
sala cheia perante a qual lê uma declaração sobre si, a sua vida escutista e as notícias 
veiculadas nas últimas semanas que envolvem o seu nome e a empresa a que pertence no 
caso Luanda Leeks. Reafirma que os valores que o regem na vida não se alteraram e, por isso, 
considera que tem todas as condições para, em conjunto com a sua equipa, cumprir o 
mandato para que foram eleitos. A Promessa Escutista, os Princípios e a Lei, os Estatutos e 
Regulamentos do CNE são a “trave mestra do que sou e do que faço”. Agradece as centenas de 
manifestações de apoio e solidariedade num momento que é naturalmente difícil a nível 
profissional e pessoal. (ovacionado pelos conselheiros) 
 
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional de Braga) – cumprimenta os presentes em especial os 
conselheiros que são fora da região de Braga realçando a sua disponibilidade para se 
deslocarem, agradecendo à MCN e à JC a realização do Conselho na região. Na sequência da 
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intervenção do chefe nacional afirma que a região acredita, confia, apoia, está e estará sempre 
disponível para servir o CNE e o CN. 
 
Chefe Manuel Augusto (Presidente MCN) – esclarece que a escolha do local foi por sugestão 
da equipa nacional que manifestou o desejo de realizar a Tomada de Posse na localidade onde 
foi filiado o último agrupamento do CNE em Atos Oficiais, sendo esse o Agrupamento de 
Balasar. 
 
Chefe Rui Palma (Presidente CEN) – cumprimenta os presentes para partilhar algumas 
considerações sobre o ato eleitoral de 12 de janeiro. De uma forma genérica, as eleições 
decorreram com normalidade com alguns constrangimentos nomeadamente moradas 
desatualizadas no SIIE, com devolução de correspondência, não entrega no destino ou em más 
condições devido ao mau tempo. A CEN tentou dar resposta a todas as situações. Considera 
que é urgente rever o Regulamento Eleitoral e é preciso afinar procedimentos para que este 
também seja o menos oneroso possível (atualmente ronda os 5 mil euros). Um agradecimento 
a todos os funcionários dos Serviços Centrais que foram inexcedíveis para que tudo corresse 
bem, em particular a Teresa Loja. 
 
Chefe Carlos Alberto Pereira (Região de Braga) cumprimenta os presentes e lamenta a baixa 
participação dos dirigentes num Conselho Nacional Plenário. Sobre o tema que envolve o CN, 
considera que quem tiver dúvidas deve esclarecê-las. Ele próprio admite ter tido dúvidas, o 
que o levou a procurar informar-se corretamente e junto das fontes. Apresentou as dúvidas e 
reflexões ao CN e, por isso, considera-se tranquilo porque “A Honra do Escuta inspira 
confiança”. Recorda que não basta que as nossas ações tenham um enquadramento legal, mas 
devem também obedecer a uma ética escutista. E acredita na palavra do Ivo, como acredita na 
de qualquer outro escuteiro. A questão que se deve colocar é o que é melhor para o CNE e a 
resposta é simples, a verdade é sempre o melhor para o CNE. Considera que só quem já foi 
julgado em praça pública sabe que isso é o pior que pode acontecer porque retira a dignidade 
sem dar a oportunidade de a repor. É preciso ter a capacidade de calçar “os socos dos outros” 
porque se assim o fizéssemos não se estavam a colocar algumas questões. Recorda que todos 
crescemos com o erro e espera que esta situação seja uma aprendizagem para todos. 
 
Chefe Joaquim Freitas (Chefe Nacional Adjunto) cumprimenta os presentes e afirma que o 
que se passou foi demasiado grave para se ficar apenas por um aplauso ao Ivo. Considera que 
surgindo o nome do CN é natural que haja dúvidas e que se questione o mesmo ou os órgãos 
próprios do CNE, mas não é de todo possível condenar sem um julgamento justo. Não se pode 
pôr em causa o nome de alguém sem qualquer prova para além do facto de a empresa onde o 
Ivo é sócio ter realmente trabalhado com a Isabel dos Santos. Realça a coincidência de surgir 
uma notícia, poucos dias antes do CNP, a pôr em causa o CN. Pensa que o que está em causa é 
se o CNE está disponível para julgar sem provas. Se preferirem decidir com base na pressão e 
boatos do que na verdade, o CNE está a pôr-se em causa. Está disponível para lutar pela 
verdade, acima de tudo, antes de tudo e para lá de tudo o resto e considera que o CNE deve 
um pedido de desculpa pelo julgamento infame que prejudicou o Ivo, a sua família e os seus 
escuteiros. 
 
Chefe Manuel Augusto (Presidente da MCN) – faz um ponto de situação sobre os Estatutos do 
CNE indicando que o documento aprovado em Conselho foi revisto pela MCN e foi enviado 
para a Conferência Episcopal Portuguesa no início do ano 2019 e que os mesmos já foram 
homologados. O documento foi posteriormente traduzido para versão inglesa e enviado para 
aprovação do Comité das Constituições da WOSM, que tem feito algumas observações. 
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Ponto três - Período da Ordem do dia 
Ponto 3.1 da Ordem do dia: Eleição da Comissão Eleitoral Nacional; 
 
Ponto 3.2 da Ordem do dia: Eleição da Mesa dos Conselhos Nacionais; 
 
Chefe João Armando (Candidato a Presidente da MCN) – cumprimenta os presentes e faz uma 
breve apresentação da equipa dizendo que tem experiências muito diversas, com várias 
proveniências e acredita que este é um projeto de valorização do conselho nacional.  
 
Os trabalhos foram suspensos às 10h30 para proceder ao Ato Eleitoral. 
 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) retoma os trabalhos às 11h20 passando 
de seguida ao ponto 
 
Ponto 3.3 da Ordem do dia: Relatório e Contas da Junta Central (outubro 2018 a setembro 
2019); 
Chefe Ivo Faria (Chefe Nacional) – faz uma breve apresentação recordando que é o primeiro 
relatório que corresponde ao ano escutista completo. Considera que foi um ano intenso com a 
formalização da candidatura de Portugal para acolher o Moot 2025, foi um ano de bom 
entendimento com a AEP com a apresentação de um candidato ao Comité Europeu do 
Escutismo (Joaquim Freitas) que foi eleito. Mantiveram-se atividades pedagógicas de 
referência como o Tecoree e o Encontro Nacional de Guias. Destaque para a revisão 
estatutária que está em discussão final no Comité das Constituições da WOSM. As divergências 
estão relacionadas com as particularidades do escutismo católico português e acredita que em 
breve serão validados para se poder marcar a escritura pública. Foi também o ano do 
Jamboree Mundial nos Estados Unidos. Sobre o projeto Duas Torres estão a ser dados os 
primeiros passos com as juntas regionais e começou a constituição das equipas. Mantem-se o 
contato próximo e regular com as regiões. Na área do Escutismo Movimento Seguro avançou o 
Manual de Boas Práticas, o Código de Conduta, a criação de um canal de denúncia e a 
constituição de uma equipa de relatores, bem como a contratação de uma rede de psicólogos 
para dar apoio às vítimas. Já foram recebidas algumas denúncias através do canal que estão a 
ser trabalhadas. O Comité de Ética está quase constituído e deve reunir em breve. Na área da 
comunicação mantêm-se as linhas orientadoras seguidas em anos anteriores e, havendo 
disponibilidade de fundos, será lançado o concurso para a Flor de Lis em formato digital, a par 
da versão em papel. Foram visitados mais de 120 agrupamentos, eventos das regiões e 
núcleos. Na área do desenvolvimento foi realizado o acompanhamento dos Encontros de 
Chefes de Agrupamento regionais e a preparação dos materiais para o ENCA. Toda a equipa de 
envolvimento jovem esteve também a trabalhar e a preparar o encontro de equipas de projeto 
e observadores de cenáculos. 
 
Pe. Luís Marinho (Assistente Nacional) – recorda que uma boa parte do trabalho da 
Assistência faz-se na relação com outras secretarias da JC e outros organismos da Igreja. Existe 
um trabalho muito próximo de relação que é uma parte não quantificável do trabalho. 
Sublinha que se tem mantido a preocupação na formação e alguma formação complementar 
(4x4) ao que se faz localmente. Existe um trabalho de relação internacional em todos os 
momentos de reflexão sobre o escutismo católico, espiritualidade e religião no Escutismo. 
Continua o apoio a Fátima, no acompanhamento dos peregrinos e serviço ao Santuário, com 
possibilidade de surgirem novas oportunidades de voluntariado de maior duração em breve. 
 
Chefe Ricardo Matos (Secretário Nacional Internacional) – cumprimenta os presentes e 
informa que o foco deste ano foi principalmente o acompanhamento das atividades 
pedagógicas internacionais dinamizadas pelos agrupamentos para potenciar a sua realização e 
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melhoria (cerca de 4 mil escuteiros em cerca de 176 atividades saíram do país). Integrado na 
FEP, o CNE teve um contingente de 650 escuteiros no Jamboree Mundial nos EUA o que deu 
grande visibilidade ao Movimento, sendo também exemplo disso, a candidatura do Joaquim e 
de Portugal para acolher o Moot, o que representa um grande desafio para a Associação e 
para a FEP. Realizou-se a PWP. O Fundo Sousa Dias apoiou 12 projetos com 15 mil euros para a 
realização das atividades. Continua a promoção da relação com os interlocutores 
internacionais nas Regiões que ainda não está implementado em pleno. O Mercado 
Internacional contou com 500 participantes, a Luz da Paz de Belém e as partilhas permitiram a 
atribuição de mais de 5 mil insígnias. A secretaria continua a fazer-se representar em todos os 
eventos dinamizados pela WOSM. 
 
Chefe Raquel Kritinas (Secretária Nacional Pedagógica) – cumprimenta os presentes e recorda 
que 2018/2019 representou o culminar de um caminho no que diz respeito à revisão do 
Sistema de Progresso, com a elaboração de todas as ferramentas para a sua implementação, 
bem como uma formação nacional para a disseminação desta nova visão. O Sistema de 
Especialidades ainda está em processo de revisão. Foram divulgadas as ferramentas de apoio 
relativas ao Envolvimento na Comunidade. Nos projetos pedagógicas realizou-se a 5ª edição 
das 48H de voluntariado, foi aprovada e apresentada a insígnia da Vida em Campo. Foi 
apresentado o documento Rumos, orientador do escutismo marítimo e definidos requisitos 
para a insígnia de marítimo e nomeou-se uma equipa para a criação de um livro. Na vertente 
do escutismo aéreo foi aprovada a proposta de alteração do Regulamento e criado o 
documento orientador: Horizontes. No Encontro Nacional de Guias, o tema escolhido foi 
“Envolves-te”, com a participação de 19 regiões e 378 escuteiros e deixa o apelo para que haja 
mais dinamização nos agrupamentos. Foi escolhido o tema para 2020 “Sustentabilidade 
Ambiental”. Comemorou-se o Centenário do Caminheirismo com início em Agosto de 2018 e 
destaca quatro momentos: a dinâmica da conversão de S. Paulo, o Albergue de Sonhos 
(partilha de projetos), o Raide 100 que percorreu 2700 km, passou por todas as regiões e teve 
a participação de 45 mil pessoas e, por fim, o Rover 100 que se realizou em Aveiro e contou 
com a participação de 1200 jovens. Realizaram-se as eliminatórias regionais do Tecoree que 
envolveram cerca de 4 mil pessoas e no CNAE participaram as 19 das 20 regiões. Continuaram 
as dinâmicas dos patronos e o acompanhamento do Cenáculo nacional. 
 
Chefe Susana Fonseca (Secretária Nacional de Adultos) – cumprimenta os presentes e partilha 
que o mote do trabalho desenvolvido pela Secretaria foi à semelhança do que disse B.P 
“Deixar o Mundo um pouco melhor do que o encontramos”. Realizaram-se dois comités 
nacionais, foi o ano de desenvolvimento da plataforma informática para a gestão da formação 
de Adultos “Cordilheira da Aprendizagem”. Foi lançada uma infografia para esclarecer as 
dúvidas sobre a implementação do Percurso Inicial de Formação, foram discutidas as 
orientações para a implementação piloto do Percurso Pessoal de Formação Contínua. 
Realizou-se em parceria com o CFJN um curso de formação para os conselhos fiscais e 
jurisdicionais, realizaram-se 3 novos ciclos de formação dos módulos marítimos. Houve 
estágios e avaliação dos 3 CCF’s, 2 CAF’s e duas turmas do CDF. No tema do Escutismo 
Movimento Seguro, que não era uma prioridade para o triénio, formou-se uma equipa, 
elaboraram-se documentos orientadores, capacitaram-se formadores e a política do escutismo 
movimento seguro do CNE foi aprovada por unanimidade no Conselho de junho de 2019. Foi 
elaborado um manual de Boas Práticas e, mais recentemente, implementada a linha de 
denúncias que está já a funcionar. 
 
Chefe José Rodrigues (Secretário Nacional Ambiente e Sustentabilidade) cumprimenta os 
presentes e destaca a parceria com a WWF Portugal. Foram plantadas mais de 10 mil árvores 
no âmbito da atividade Trees for the World. Foi criada uma equipa para trabalhar os objetivos 
do desenvolvimento sustentável e de que forma se poderia concretizar os 17 objetivos 
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definidos nas quatro secções. Foi criado o Fundo Gilweel Park de apoio aos centros e campos 
escutistas. O Jota Joti que se realizou em Cascais juntou as três associações (CNE; AEP e Guias) 
com um trabalho muito enriquecedor. Atualmente há cerca de 500 agrupamentos que estão já 
no caminho de implementação das medidas de autoproteção para cumprimento da lei. Na 
área da proteção civil está em fase de teste, uma aplicação para comunicação e elaboração de 
planos de segurança de forma mais ágil, que foi muito elogiada num congresso da área. O 
centro de documentação continua o seu trabalho e o número de visitantes ao Museu triplicou 
nos últimos três anos.  
 
Chefe Sandra Martins (Secretária Nacional Planeamento) – cumprimenta os presentes, 
salienta a descentralização das reuniões a par de algumas das atividades como o Tecoree, a 
Luz da Paz de Belém ou o Encontro Nacional de Guias. No âmbito da equipa da diversidade e 
inclusão participaram em reuniões a nível europeu que permitiu o enriquecimento das 
reflexões e reuniões com as secretarias nacionais de adultos e pedagógica dando mote para o 
início da discussão sobre a necessidade e possibilidade de uma política sobre a diversidade e 
inclusão para o CNE. 
 
Chefe Manuel Lavadinho (Secretário Nacional Gestão) – cumprimenta os presentes e felicita a 
MCN pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos. Partilha que foi realizado o primeiro 
Encontro Nacional dos Funcionários do CNE com grande sucesso e será para repetir. Os 
recursos humanos devem ser uma preocupação de todos porque os anúncios publicados não 
são para novas colocações, mas para substituição de pessoas porque cada vez há maior 
rotatividade. Os valores pagos pelo CNE são muito abaixo do que se paga no mercado e os 
escuteiros são muito procurados e bem vistos pelas empresas. Sobre os Censos, há uma 
redução do efetivo de 1,57% com menos 1127 escuteiros. Os dirigentes e caminheiros estão a 
crescer e considera que há espaço para abrir mais agrupamentos. Mantém-se a maioria de 
mulheres no efetivo (52%) exceto nos dirigentes. Atualmente há 1011 agrupamentos, oito 
deles em formação. Sobre os espaços físicos, o investimento tem vindo a diminuir, mas 
partilha que já foi feita a escritura pública da Casa de Fátima e foram feitas algumas melhorias 
e pequenas obras no Museu. Na campanha do calendário mantém-se a fasquia dos 430 mil. No 
fundo Canto de Patrulha houve 37 candidaturas de 15 regiões diferentes. A área da 
informática tem cada vez mais relevo e é importante perceber bem qual o peso que tem no 
CNE e os custos que representam. Existe um acordo com a Google que facilita gratuitamente o 
acesso a 10 mil contas de email e drives (poupança de mais de um milhão de euros); a 
Microsoft oferece redução nos custos para acesso seguro na área da contabilidade. São pagos 
155 euros/mês para envio de circulares e newsletters para 33 mil endereços de email. Quanto 
mais se cresce em termos informáticos, maior tem de ser o investimento porque também é 
preciso acautelar a segurança que é cada vez mais um tema importante. Atualmente há mais 
de 1300 sites ativos geridos pelas diferentes estruturas do CNE. Há ainda um acordo com uma 
empresa da Universidade de Bragança, com um custo de 350€/ano, que passou cinco fins-de-
semana sem dormir para corrigir um ataque informático que houve no final do ano passado. 
Sobre a Integração das Contas recorda que a lei nos obriga a apresentar contas consolidadas e 
este é um caminho que temos obrigatoriamente que fazer, logo é melhor ser de forma 
tranquila em vez de sermos obrigados pela Autoridade Tributária. Sentiram-se já alguns 
problemas, nomeadamente, a necessidade de os papéis irem chegando paulatinamente e não 
na última hora; os extratos têm de bater certo com os documentos e os documentos têm de 
ser lançados. Serão feitos manuais de procedimentos para ajudar a esclarecer dúvidas. Foi o 
primeiro ano do SIIC para os agrupamentos, foi dada formação a mais de 800 escuteiros. Há 
mais de 10 mil lançamentos por dia no sistema que significa que começam a usar, embora 
ainda esteja longe do desejado. Recorda que os próximos censos só poderão ser fechados no 
siic. Para esclarecer porque é que o resultado operacional dá positivo e o resultado líquido dá 
negativo explica que os investimentos são diluídos por vários anos e, por isso, acabam por ter 
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um impacto nas contas de outros anos. O CNE continua a ser proprietário de 89% do ativo. O 
DMF já reflete a alteração do ano fiscal, o saldo médio é de cerca de 220 mil, também diminuiu 
o período para pagamento para 74 dia (embora esteja ainda acima dos 60 dias previstos). Foi 
reformulada a lei de 23 de junho de 2006 em agosto que confirma que o CNE está isento de 
iva, o que representa uma boa notícia para a Associação. 
 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) abre inscrições para intervenções dos 
conselheiros. 
 
Chefe José Machado (Região Lisboa, Agrupamento Óbidos) – cumprimenta os presentes, 
partilha que tomou nota do que foi aqui transmitido pelo Chefe Nacional relativamente ao 
ponto de situação da homologação dos Estatutos que se espera chegue a bom porto em breve. 
Recorda que quando foi responsável pelas relações internacionais do CNE e da FEP, houve 
conversações, entre a Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME) e o CNE, sobre a 
eventualidade de, em Portugal, haver uma fusão entre as associações (CNE e a AEP) incluindo 
também a AGP (à semelhança do que aconteceu na Irlanda e outros países). Considera que em 
Portugal isto não será viável. Seria preferível que, em vez de questionar a identidade do CNE, a 
OMME tentasse influenciar países muçulmanos onde os jovens cristãos não podem ser 
escuteiros como é o caso da Arábia Saudita.  
 
Chefe Carlos Alberto Pereira (Região de Braga) questiona o secretário para a gestão sobre 
(pág. 21) o que acha que será uma gralha na designação dos censos 2019 e considera que 
apesar de sermos otimistas temos de nos preocupar com os números. Esperava que houvesse 
uma reflexão sobre a redução de efetivo porque nos anos pós-Acanac há, tradicionalmente, 
uma subida do efetivo e o segredo está na manutenção do mesmo, o que não aconteceu. 
Percebe que seja necessária a consolidação, mas gostaria que estivesse uma apresentação 
separada sobre o que são as contas da Junta Central e as contas consolidadas. Questiona ainda 
o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional (CFJN) sobre o ponto 5 do relatório do CFJN e em 
relação ao ponto 8 questiona se as contas a que se referem são as contas consolidadas. 
 
Chefe Manuel Lavadinho (Secretário Nacional Gestão) – sobre a primeira questão esclarece 
que foi uma gralha. Sobre as contas, recorda que ficou aprovado haver uma contabilidade e os 
centros de custos. Pode haver uma discriminação maior da alocação das despesas aos centros 
de custos. 
 
Chefe Hugo Cunha (CR Braga) – saúda o Joaquim pela sua eleição e deixa uma saudação à 
Raquel, Cristina e ao José António pelo Rover. Pede ao CN que esclareça quais são as questões 
que estão pendentes na Comissão das Constituições para aprovação dos Estatutos dos CNE e 
agradece todo o trabalho agora que estão em fim de mandato.  
 
Chefe Ricardo Nunes (Agrup 449 Santíssimo Sacramento, Região Porto) – cumprimenta os 
presentes e estende uma canhota ao chefe Manuel Augusto, ao Chefe Cerqueira, ao chefe Rui 
e ao Chefe Ivo pelos últimos três anos. Pessoalmente não gosta muito do trabalho que é feito 
pelas consultoras, mas considera que o Ivo merece toda a confiança. Não tem certezas 
naturalmente, mas tem consciência que o irmão escuta não fez nada que não seja dentro da 
sua verticalidade e está à vontade para falar porque votou não. Sobre o efetivo, considera que 
temos que crescer e sabe que a penetração nas comunidades locais é baixíssima dos 6 aos 20 
anos porque fez um estudo com a informação disponível da Pordata. Considera que é preciso 
crescer pelo coração porque há muitos agrupamentos cujos escuteiros não são da paróquia. O 
CNE tem de crescer, ter menos dirigentes e candidatos a dirigentes com percursos tão curtos. 
Nos recursos humanos não pode haver tanta rotatividade, considera que se o problema é 
apenas salarial tem de ser resolvido porque as pessoas não se vinculam, não aprendem com os 
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erros e por isso não evoluem. Não acredita que seja só esse o problema. Fica satisfeito em 
saber que a questão do iva ficou resolvida. Também não gosta de ver contas consolidadas 
atribuídas apenas a centros de custo e gostava de ver refletidos os custos dos diferentes níveis. 
 
Chefe Luís Monteiro (Agrup 1 Sé, Região Braga) – cumprimenta os conselheiros, parabeniza a 
JC pelo trabalho desenvolvido e pela ousadia em avançar com o processo da integração das 
contas e relembra que todos temos que abraçar este processo para que o CNE tenha contas 
transparentes. Cabe aos dirigentes nos agrupamentos serem transparentes e ter o cuidado de 
colocar os dados no SIIC. Considera que era importante, ter um maior detalhe sobre as 
grandes despesas dos FSE e outras contas a pagar porque envolvem valores muito 
significativos. Concorda que seria importante ter os gastos da JC discriminados e que, neste 
ano de transição, seria importante ter em relatório os valores de 2017 para poder comparar 
devidamente já que considera que houve um aumento muito significativo nas rubricas 
anteriormente referidas. 
 
Chefe Emídio Santos (Agrup 834 Anjos, Região Lisboa) – destaca o esclarecimento dado sobre 
a componente informática e o peso que representa já que desconhecia. Coloca uma questão 
sobre uma atividade “Trilho Europeu” na página 27 que tem um desvio muito significativo. 
Deixa ainda uma recomendação para o futuro, que a marcação de conselhos nacionais tenha 
em consideração o calendário e apesar da justificação da MCN julga que também a JC deveria 
ter acautelado que esta seria (férias de carnaval) uma altura de muitas atividades. 
 
Chefe José Carlos Oliveira (Agrup 495 St António Cavaleiros, Região Lisboa) – cumprimenta os 
presentes, partilha da mesma necessidade de informação sobre o ponto de situação dos 
Estatutos, questiona quais são as conclusões da JC sobre o ordenamento das várias equipas de 
trabalho para revisão regulamentar e como vai funcionar. Faz ainda um pedido de 
esclarecimento ao secretário para a gestão a propósito da informação dada no último conselho 
regional de um empréstimo efetuado pela Junta regional de Lisboa à JC no valor de 100 mil 
euros (em duas tranches). Realça que foi muito positiva a explicação sobre a estrutura 
informática, mas ficou sem perceber se está prevista alguma migração da plataforma de 
gestão da formação da região de Lisboa “Farol” para a plataforma nacional de gestão da 
formação “Cordilheira da Aprendizagem”. Partilha que lhe foi negada, pela junta regional, a 
possibilidade de ser tutor local de um elemento do seu agrupamento e que acabou por 
recorrer ao conselho fiscal. Considera importante que todas as regiões falem a mesma 
linguagem no que à formação diz respeito, pede um esclarecimento sobre se o trabalho 
desenvolvido sobre o acervo histórico é feito exclusivamente no âmbito da junta central ou 
esse trabalho de digitalização e arquivo será alargado às regiões e até agrupamento e qual é a 
extensão temporal do mesmo, isto porque receberam a informação que o acervo histórico da 
região iria ser integrado no museu do CNE. Questiona por último, quais os campos escutistas 
que foram beneficiados pelo apoio referido no orçamento no valor de 3 mil euros e se os 
espaços que vão surgindo e sendo divulgados em redes sociais são acompanhados e 
reconhecidos pela secretaria respetiva. 
 
Chefe Ivo Faria (Chefe Nacional) – esclarece sobre o tema das contas que as referências feitas 
em relatório são sobre as contas consolidadas da Junta Central e não do CNE, não incluem 
ainda as estruturas locais e intermédias, apenas o nacional. Partilha que foi feito um relatório 
trienal que ficou concluído e que será publicado, apesar de ser um relatório que não está 
sujeito a votação. Relativamente às dúvidas sobre a homologação dos Estatutos, o Comité das 
Constituições enviou uma carta com três conjuntos de temas com duas questões que 
consideram que devem ser alteradas para validação, onze questões de fortes recomendações 
de melhoria e uma observação que se deve a um erro de tradução de texto. Foi já preparada 
uma carta informando que tinha sido acolhida a correção de texto e uma das recomendações 
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mais fortes relacionada com a abertura de agrupamentos do CNE fora do país (pendente da 
concordância da associação escotista do país em causa). Uma das questões que consideram 
fundamental para garantir a homologação está relacionada com a base do Escutismo; está nos 
Estatutos que os agrupamentos são sediados em paróquias ou outras instituições religiosas e 
isso não é claro para eles, apesar de ser já uma realidade na Associação e pretendiam que se 
retirasse a menção “religiosa”. A outra questão levantada é sobre a homologação de listas, foi 
incluído na revisão que esta se estende também aos núcleos (para além do nível nacional e 
regional que já constava), consideram que devíamos retirar o artigo. Se houver muita 
insistência, o CNE apenas vai retirar a alteração e manter a versão que estava já em vigor, à 
semelhança de todas as restantes observações que pretendem que sejam retiradas as 
menções à palavra católica e a palavra assistente. Reconhecem apesar de tudo, que como 
estas menções já existiam em versões anteriores aprovadas, não são alterações obrigatórias. 
Também partilha da visão de alguns conselheiros que se pode ter ainda mais informação 
financeira no anexo. A verba referida pelo chefe Emídio é relativa às inscrições do EuroJam e 
as despesas apenas serão refletidas no relatório seguinte. É uma melhoria que será feita para 
os próximos relatórios. Sobre o tema da revisão regulamentar, estão a ser criadas seis equipas 
de trabalho que se vão versar sobre cada um dos regulamentos, com uma estrutura variável 
consoante as especificidades, pretendendo que haja diversidade geográfica e geracional para 
que seja um processo participado. Os empréstimos referidos são um misto de empréstimo, 
adiantamento e liquidação de valores em dívida, sendo verdade que a junta regional de Lisboa 
adiantou 50 mil euros, a junta regional de Coimbra adiantou 50 mil euros e a junta regional de 
Santarém adiantou 90 mil euros. No mapa de demonstração de caixa aparece na rubrica 
outros movimentos operacionais porque a natureza dos mesmos é mista: há verbas em aberto 
no dmf e calendários, por exemplo. Refere que tudo está já saldado à data do conselho. 
Relativamente às plataformas de gestão da formação, não será possível a sua integração 
porque estão feitas em linguagens incompatíveis, a alternativa é tentar conseguir ler os dados 
que estão na Farol e tentar inseri-los na Cordilheira para que não haja perda de dados. A 
comunicação bidirecional não será possível. Sobre o acervo histórico, a ideia é alargar a 
recolha aos restantes níveis, sem que haja necessária transferência física do património, basta 
que se possa ter acesso digital. O Fundo Gilwell Park beneficiou 5 centros nas regiões de Braga, 
Aveiro e Leiria. Ainda sobre os campos escutistas, a JC apoia nas medidas de autoproteção, 
mas não existe uma catalogação de todos os centros existentes. 
 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) suspende os trabalhos para almoço. Os 
trabalhos foram retomados às 14h45 minutos sendo dada a palavra ao  
 
Chefe António Cerqueira (presidente CFJ Nacional) – cumprimenta os presentes e agradece a 
reeleição. Recorda que somos uma associação e, por isso, as contas têm de ser transparentes e 
dentro da legalidade porque há muito que a Autoridade Tributária está interessada em 
conhecer as contas do CNE que se julga que poderão estar na ordem dos 20 a 25 milhões de 
euros quando se efetivar a consolidação de todos os níveis. Após análise, consideram que o 
plano de atividades e orçamento foram cumpridos e, por isso, merece aprovação. Refere que o 
resultado negativo, apesar dos resultados operacionais positivos se devem ao peso das 
depreciações e amortizações. 
 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) não havendo inscritos o presidente da 
MCN passou então à votação. 
 
Votos a favor –  
Votos contra – 3 
Abstenções – 34 
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Aprovado com três votos contra e trinta e quatro abstenções o Relatório e Contas da Junta 
Central (outubro 2018 a setembro 2019). 
 
Na sequência das eleições realizadas durante o período da manhã, o presidente da CEN ainda 
em exercício anunciou os resultados aos conselheiros. 
 
Chefe Rui Palma (Presidente cessante CEN) – informa que houve 279 eleitores inscritos 
aquando do check-in e que após a verificação das urnas se apuraram os seguintes resultados: 
 
Mesa dos Conselhos Nacionais  
274 votantes 
 
Votos Sim – 224 
Votos Não – 41 
Votos Brancos – 8 
Votos Nulos – 1 
 
Presidente da Comissão Eleitoral 
274 votantes 
 
Votos Sim – 256 
Votos Não – 13 
Votos Brancos – 5 
Votos Nulos – 0 
 
Deseja votos de Boa Caça a todos os que foram eleitos. 
 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) informa que a MCN e o próximo 
presidente da CEN tomarão posse no período pós-ordem do dia perante o Conselho. Informa 
ainda que foi entregue à Mesa um requerimento da JC para que a discussão do ponto 3.5 seja 
antecipada. Colocado à votação, o mesmo foi aprovado com dois votos contra. Informa ainda 
que foram entregues dois outros requerimentos, pela Junta Regional do Algarve e pela Junta 
Regional do Porto, para que a votação das alíneas da proposta 3.5 sejam votadas em separado. 
 
Ponto 3.5 da Ordem do dia: Proposta de aumento de quota nacional da Junta Central;  
Chefe Joaquim Freitas (Chefe Nacional Adjunto) promete ser breve para que haja espaço ao 
debate e questões sobre a proposta. Apresenta uma evolução de custos de alguns serviços 
(selos, eletricidade, combustíveis,…) porque têm impacto direto nas despesas da JC. Mostra 
ainda um quadro de pessoal da JC e Servescut que apesar de ter uma diferença de apenas uma 
pessoa sofreu uma variação que representa um aumento de custos muito significativos desde 
2011. Relativamente ao valor das quotas, recorda que metade das regiões tem uma quota de 
5€/ano, 20% tem uma quota de 4€/ano, 5% tem uma quota de 6€/ano, 10% 1€/ano, 5% 
2€/ano, 10% 3€/ano, o que significa que todas as Regiões têm quotas. No caso dos núcleos, 
quase metade dos núcleos não tem quotas e existe uma realidade díspar que varia entre 1€ e 
4€. A JC considera que é importante aumentar a quota nacional pelas razões que constam na 
proposta, pelos argumentos expostos e porque as despesas atualmente são superiores às 
receitas e as dificuldades de tesouraria trazem dificuldades de acção. Reforça que ninguém 
gosta de apresentar uma proposta de aumento de quotas, mas considera que este é o 
culminar de um caminho que se tem trilhado na procura de alternativas: o aumento da quota 
num euro por um lado e eliminar a derrama regional/núcleo por outro. Pede aos conselheiros 
que percebam que foi uma proposta ponderada e o que o aumento ou não da quota vai 
permitir ou limitar a ação da JC no futuro. 
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Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) abre inscrições para intervenções dos 
conselheiros. 
 
Chefe Vítor Lima (CR Viana do Castelo) – cumprimenta os presentes e recorda que Viana do 
Castelo é uma região pequena. Compreende os argumentos apresentados, mas partilha que as 
suas contas são simples: ou se aumenta a receita (que é o que a JC propõe) ou diminuem as 
despesas. Em Viana cortar despesas já não é possível e partilha que na região não se pagam 
deslocações aos formadores porque não há verbas para isso. Considera que se a derrama for 
retirada, serão obrigados a aumentar a quota regional e questiona como se convence os 
conselheiros regionais, já que na prática isto representa um aumento de 2€.  
 
Chefe João Esteves (CR Lisboa) – cumprimenta os presentes na pessoa do chefe nacional com 
uns parabéns e um obrigado. Considera que não se pode misturar o que é a derrama com o 
aumento da quota. Na região de Lisboa, a derrama da quota regional terminou em 2015 
porque era considerada uma falsa quota e, por isso, hoje que está em discussão, partilha que 
são contra a derrama e acham que deve terminar. Em relação ao aumento de um euro, não se 
opõem, desde que devidamente justificado para a realização das atividades e são por isso a 
favor desta proposta. Por último, confirma que já por duas vezes a região de Lisboa 
“emprestou” uma verba à JC que está já regularizada. 
 
Chefe Luís Batista (CR Bragança e Miranda) – cumprimenta os presentes e partilha que para 
as regiões mais pequenas, a derrama faz muita diferença independentemente dos argumentos 
que tiverem. No caso da sua região, o valor de 500€ é muito significativo, pede aos 
conselheiros que não aprovem esta alínea da proposta. 
 
Chefe Carlos Alberto Pereira (Região de Braga) recorda que o último aumento de quota foi em 
2011 (quando era CN) com o objetivo de adquirir a Casa de Fátima e que só por isso é que se 
precisava do dinheiro. A quota não foi suspensa pós-pagamento porque foi no ano de entrada 
de uma nova equipa nacional. Não tem dúvidas que o CNE está bem, mas quem gere está 
sempre sujeito a cometer erros. Não entendeu a comparação das quotas da JC com as quotas 
das Juntas Regionais considerando-a mesmo uma afronta. Não encontrou nenhum argumento 
no documento que justifique o aumento da quota. Vai votar contra a proposta porque 
considera que o aumento da quota é o caminho mais fácil. O problema que vê no relatório não 
é necessidade de aumento de receitas, mas necessidade de redução de despesa. É preciso ter 
noção que quem vai pagar este aumento, se for aprovado, é na sua maioria os miúdos. 
 
Chefe Ricardo Nunes (Agrup 449 Santíssimo Sacramento, Região Porto) – uma associação 
sem memória rapidamente pode tornar-se noutra coisa e 2011 representa um aumento de 
quota para comprar a Casa de Fátima e, por isso, desde que terminou o pagamento da Casa 
até 2020 já houve um aumento de quota sem validação do conselho nacional porque a 
proposta era aumento de quota exclusivamente para comprar Fátima. 
 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) interrompe só para clarificar alguns 
dados e recorda que um milhão e trezentos e cinquenta mil euros da compra da Casa ficaram 
pagos no final do mandato em 2011. Posteriormente foram feitos melhoramentos e transitou 
para o mandato do Chefe Norberto um valor de cerca 170 mil euros. O prolongamento da 
quota não foi para a compra, mas foi usado na Casa. 
  
Chefe Ricardo Nunes (Agrup 449 Santíssimo Sacramento, Região Porto) – retoma a palavra 
dizendo que mesmo que esse valor tenha demorado seis anos a pagar, estamos em 2020 a 
propor um novo aumento. Concorda com o que foi dito pelo chefe Carlos Alberto e considera 
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que é necessário fazer render os talentos que existem. Manifestou ainda a sua preocupação 
por continuar a ouvir dizer que o último Acanac deu um prejuízo de 200 mil euros e que temos 
de o pagar. 
 
Chefe Alexandra Gonçalves (chefe de núcleo Braga) cumprimenta os presentes e também se 
sente afetada por esta proposta. Sendo chefe de núcleo, recorda que o chefe nacional sempre 
reforça que o escutismo se faz nas bases. Com esta proposta, os agrupamentos vão ficar sem 
um euro e vão ter de inventar novas formas para se financiarem, as juntas de núcleo e regiões 
também vão ficar com menos rendimentos. Gostava que esta proposta fizesse pensar qual é o 
papel das estruturas intermédias junto dos agrupamentos e no exemplo que é dado. Se uma 
atividade como um nacional dá prejuízo, qual é o exemplo que damos quando se verificam 
derrapagens tão elevadas. Não é a favor nem do aumento da quota, nem na eliminação da 
derrama. 
 
Chefe João Tavares (CR Açores) – cumprimenta os presentes e partilha uma reflexão para 
além daquilo que já foi dito pelos anteriores intervenientes. Os Açores são compostos por 9 
ilhas que gostaria de poder visitar todos os anos. Não pode porque não há dinheiro, logo não 
vai. Propõe que à semelhança do que faz na sua região, a JC possa fazer um controlo 
orçamental das suas atividades. Muito gostaria de fazer atividades regionais com mais 
impacto, mas não tem dinheiro. Considera que se o Acanac deu prejuízo então que o deveria 
pagar são todos os que nele participaram e não todos os escuteiros do CNE. Em nome da 
região dos Açores manifesta que estão contra o aumento de quota e contra a eliminação da 
derrama. 
 
 Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) partilha com os conselheiros que o 
primeiro acampamento em Brownsea deu prejuízo e que BP não tinha dinheiro para tirar os 
rapazes da ilha. Um segundo apontamento por causa das observações relativas ao Acanac. 
Recorda que em 2012 (foi financeiro do Acanac), o dinheiro atribuído pelo PAJ foi 
integralmente para o Acanac. Já em 2017 (foi chefe de acampamento), por decisão da equipa 
nacional, o Acanac não recebeu nem um euro dos 170 mil euros que foram atribuídos pelo 
PAJ. Recorda ainda que o equipamento que lá ficou serve para todas as atividades, como o 
Tecoree, que lá quiserem fazer e quis deixar bem claro que um acampamento que seja 
superior a 15 mil participantes não pode custar menos de 90 euros. 
 
Chefe Hugo Cunha (CR Braga) – considera que a derrama não tem influência na região de 
Braga porque ela está nos núcleos porque se fosse para a região certamente que os 12 mil 
euros fariam diferença. Do seu ponto de vista, acha que existe um problema estrutural. 
Concorda com o aumento de quota porque é preciso resolver o problema, mas concorda que 
os principais argumentos não constam do documento e não foram apresentados. Deixa o 
desafio à nova equipa para que lance uma discussão organizada sobre que Junta Central 
queremos para o CNE. Acha que a JC depois de lançar esta proposta tem a obrigação de 
promover a discussão e que é necessário também pensar que estruturas queremos para o CNE 
com um prazo limite de 3 anos. Tudo tem um custo e sabemos que no final acaba por se 
refletir nos miúdos. 
 
Chefe Ernesto Machado (Chefe Núcleo Guimarães) cumprimenta os presentes e considera 
que se estão a misturar os assuntos. Se por um lado a quota nacional pode ter algum sentido e 
se a JC considera que será importante para o reequilíbrio orçamental, não se opõe. Outra 
questão diferente é a derrama que, na sua visão, é uma ação solidária do CNE que distribui 
uma parte da quota pelas regiões/núcleos com bastante impacto nalguns casos como se ouviu. 
Não é o valor que está em causa, mas o princípio da solidariedade. Em relação à quota, deu 
exemplo do que se tem feito no núcleo porque se asseguram recursos porque quando não os 
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há, não se faz. Vai votar contra e deixa um alerta à semelhança do que foi feito pelo Hugo para 
aquilo que estamos a construir numa centralidade de ações, procedimentos e estruturas. 
 
Chefe José Machado (Região Lisboa, Agrupamento Óbidos) – considera que há necessidade 
de haver ajustamentos na gestão do nível nacional e que é importante que se analisem os 
impactos de eventual eliminação da derrama. Face à discordância manifestada seria 
conveniente retirar a proposta e voltar a revê-la, antes de ser votada. Ainda há tempo para 
analisar os vários pontos de vista e as necessidades de todos. 
 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante da MCN) informa que a proposta da JC vai ser 
retirada e propõe que a proposta da Junta Regional do Algarve possa passar para o próximo 
Conselho.  
 
Ponto 4: Período Pós ordem do dia 
Devido aos compromissos assumidos relativos à Tomada de Posse e abertura do agrupamento 
de Balasar passou-se ao período pós ordem do dia 
 
Chefe Manuel Lavadinho (Secretário Nacional Gestão) – recorda que na passagem de pasta 
do mandato do chefe Carlos Alberto para o chefe Norberto o valor em dívida era de cerca de 
241 mil euros para a junta central pagar e tinha de o partilhar por uma questão de consciência. 
 
Chefe António Theriaga (vice-presidente cessante MCN) – cumprimenta os presentes e 
lamenta que o tempo seja escasso perante a gravidade da situação. Nos últimos dois dias 
sentiu que havia insinuações acerca do seu eventual envolvimento nas notícias veiculadas 
sobre o Ivo. Faz questão de esclarecer que não tem qualquer relação com as notícias 
publicadas, quando teve conhecimento partilhou com o Ivo e com o Assistente Nacional e 
lamenta que se diga de manhã que não se devem fazer julgamentos públicos e agora seja alvo 
de julgamento. Não quer guerras, não é oposição e não fez oposição, não faz nada às 
escondidas. Lamenta que tenha sido envolvido e que estejam a atribuir-lhe responsabilidades 
de algo que não fez e lamenta a atitude de quem não tem a coragem de dizer o que pensa. 
 
Chefe António Alves (Observador do Cenáculo Nacional) agradece às regiões e núcleos o 
apoio que tem sido dado aos Caminheiros e empenho na realização dos cenáculos. Agradece 
também aos Açores que apesar de não ter cenáculo ativo estão a escutar os caminheiros e a 
promover a discussão, pedindo à JC que tenha em atenção as dificuldades inerentes às 
distâncias. 
 
Chefe José Carlos Oliveira (Agrup 495 St António Cavaleiros, Região Lisboa) – manifesta a sua 
satisfação pela proposta ter adiada. Sugere que sejam revistos os custos estruturais e que se 
pense numa quotização mais integrada. 
 
Chefe Carlos Alberto Pereira (Região de Braga) deixa uma palavra ao chefe Lavadinho dizendo 
que pode ter cometido algum lapso, mas agradece a observação porque foi verificar o valor e 
confirma. Veio chocado para o conselho e ficou chocado pelo artigo publicado no Sol que 
refere que os responsáveis pela informação foram pessoas que se candidataram contra o Ivo e 
que isto seria uma retaliação. Refere que tudo o que disse na sua intervenção da manhã se 
aplica também a esta situação. Falou com as pessoas, mesmo não acreditando e custa-lhe 
muito que se refira um envolvimento do Pedro Duarte Silva que conhece bem e o José Carlos 
Ferreira que é dirigente do seu agrupamento, por quem “põe o pescoço no cepo”. Considera 
inadmissível que isto aconteça que vem apenas agravar aquilo que se falou. Discordâncias 
existem, mas isto é má-fé e má formação. Considera que quem lança estes boatos deve 
“arrumar as trouxas e ir-se embora”. 
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Chefe Emídio Santos (Agrup 834 Anjos, Região Lisboa) – apela a que sejam discutidos o 
aumento de quota e o fim da derrama nas várias reuniões antes do conselho nacional de 
representantes. Considera que o aumento de um euro faria sentido daqui a um ano e o final da 
derrama faria sentido desde já para que os núcleos e regiões pudessem fazer os próximos 
planos e orçamentos já a contar com esta alteração e que equacionassem fazer um aumento 
de quota no valor correspondente ao que recebem agora da derrama. 
 
Ponto 5: Oração e Encerramento 
Chefe Manuel Augusto (presidente cessante MCN) terminadas as intervenções dos inscritos 
chega também ao fim o trabalho da equipa que esteve na Mesa dos Conselhos Nacionais nos 
últimos dois mandatos. Agradece a todos e chama as equipas eleitas para que possam 
formalmente tomar posse.  
 
Chefe João Armando (presidente MCN) cumprimenta os conselheiros, agradece 
reconhecidamente o trabalho feito à MCN que cessou, faz um agradecimento pela confiança 
depositada, faz a apresentação dos elementos da sua equipa e termina dizendo que os 
conselheiros e restantes órgãos nacionais podem contar com esta MCN para ajudar, contribuir, 
construir, animar e também para errar certamente, mas com a garantia de que tentarão fazer 
sempre o seu melhor. Termina relembrando que hoje é dia de BP e que há mais de 55 milhões 
de escuteiros que celebram este dia. 
 
Sem outros assuntos a tratar, os trabalhos do Conselho Nacional Plenário foram encerrados às 
16h30 seguindo-se a Eucaristia de abertura oficial do agrupamento 1406 – Balasar e Tomada 
de Posse da Junta Central. 
 
Presidente cessante: Manuel Augusto Antunes 
Assistente Nacional: Pe. Luís Marinho  
Vice-presidente cessante: Luís Francisco 
Vice-presidente cessante: António Theriaga 
Secretário cessante: José Carlos Castro 
Secretária cessante: Teresa Oliveira Santos 


