
ATA CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES 

Salir do Porto, 02 e 03 de julho de 2022 

 

 

Nos dias dois e três de julho de dois mil e vinte e dois reuniu, no Centro Escutista do Oeste, em 

Salir do Porto, Caldas da Rainha, 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: Plano e Orçamento da Junta Central 2022-2023 

c. Proposta: Política de Envolvimento Jovem 

d. Proposta: Mensageiros da Paz – suspensão do programa 

4. Período Pós Ordem do Dia 

5. Oração e Encerramento. 

 

Pelas nove horas, 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, com 127 conselheiros. 

Foram dadas as boas-vindas a um Conselho Nacional especial, dado realizar-se num ambiente 

bem conhecido dos escuteiros, a natureza, e agradeceu a participação de todos, especialmente 

naquele fim de semana de verão. Deu uma palavra especial aos convidados presentes, 

nomeadamente os Guias, os membros da Equipa Nacional do Cenáculo, e enviou um abraço do 

ex-Chefe Nacional Luís Lidington que não pôde estar presente. 

Informou que iriam participar remotamente, por via digital através de sessão Zoom, o Chefe 

Nacional, Ivo Faria, e o Assistente Nacional, Padre Luís Marinho, por motivos de saúde. 

Pediu uma saudação especial aos conselheiros presentes pela primeira vez num Conselho 

Nacional, agradecendo a sua disponibilidade para esta missão de ser conselheiro do CNE. 

 

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

dinamizou a oração da manhã com através de uma leitura do Livro de Isaías e da Homilia do 
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Papa Francisco de 29 de junho de 2022, com a mensagem da alegria que nos vem da certeza de 

que estamos sempre formados e abraçados pelo amor de Deus, pois “não há cristãos de primeira 

e segunda classe; mas todos, todos são chamados”. 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais passou a palavra ao Chefe do Núcleo do Oeste, 

Carlos Pacheco, como anfitrião daquele Conselho Nacional. 

 

O Chefe do Núcleo do Oeste, Carlos Pacheco, deu boas-vindas a campo, a um local que é, por 

excelência, o local do Escutismo, e expressou a satisfação do Núcleo em receber o Conselho 

Nacional de Representantes no Centro Escutista do Oeste, agradecendo a disponibilidade da 

Mesa por ter aceitado o desafio de realizar o Conselho Nacional naquele local, e desejando que 

o fim de semana fosse proveitoso. 

 

O dirigente Rui Colaço, enquanto responsável do Centro Escutista do Oeste (CEO) forneceu 

algumas informações práticas sobre as regras do centro escutista e dinâmica do fim de semana, 

nomeadamente refeições e atividades.  

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, saudou o ex-Chefe 

Nacional Vítor Faria, que aceitou o convite para estar presente naquele Conselho Nacional.  

 

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

informou que a ata do Conselho Nacional anterior tinha sido divulgada nos termos 

regulamentares e que não foram recebidas propostas de alteração/reclamações, pelo que a 

mesma se considerava aprovada. 

 

De seguida relembrou a agenda, que incluía o Período Antes da Ordem do Dia; a Ordem do Dia, 

que integrava o ponto de situação da atividade do CNE pela Junta Central e três propostas 

sujeitas a votação; e o Período Pós Ordem do Dia. 

 

Assim, 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 lembrou que era prática da Mesa levar convidados internos 

e externos ao Movimento para, de alguma forma, promover reflexões sobre temas que a Mesa 

considerava importante. Neste caso, tinha aceite as sugestões feitas pela Junta Central de 

convidar o dirigente do Corpo Nacional de Escutas Joaquim Freitas, no momento em funções 

como membro do Comité Europeu do Escutismo, e Rui Oliveira, Presidente do Conselho 

Nacional da Juventude. O primeiro informou a Mesa que, por questões pessoais de última hora, 

não lhe seria possível estar presente naquele Conselho Nacional. Quanto ao segundo faria a sua 

intervenção logo que chegasse ao local do Conselho Nacional. 
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Posto isto, abriu o período de inscrições para as intervenções dos conselheiros no Período Antes 

da Ordem do Dia. 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais passou a palavra ao Chefe Nacional Adjunto, 

Paulo Pinto, que aproveitou para agradecer ao dirigente Joaquim Freitas pelo trabalho 

desenvolvido no Comité Europeu, o que muito honrava Portugal e o CNE. Dirigiu também um 

agradecimento ao Presidente do Conselho Nacional da Juventude, que sendo membro do CNE, 

tinha aceitado o desafio de apresentar a candidatura à presidência desse organismo, e que era 

sua convicção que o mesmo iria desenvolver um excelente trabalho. Por fim, agradeceu a 

presença de todos os conselheiros. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, por via remota, começou por saudar todos os presentes, e de forma 

particular: os guias, que iriam apresentar as conclusões do Encontro Nacional de Guias; a equipa 

do Cenáculo Nacional; e os que, sendo caminheiros, estavam a representar as suas regiões 

naquele Conselho Nacional. Depois, apresentou a situação de um pedido de indemnização 

solicitada ao CNE, relativa ao falecimento de uma escuteira, da Região de Lisboa, durante uma 

atividade escutista em São Jacinto. Informou que a indemnização que estava a ser solicitada, de 

forma solidária, ao CNE, aos dirigentes e à seguradora, podia ascender a cerca de 900 mil euros. 

O processo judicial estava a decorrer no Tribunal competente, em fase de julgamento, e 

posteriormente seria fornecida mais informação sobre o tema. Concluiu, dando nota de que o 

CNE detinha uma apólice que cobria a responsabilidade civil, e que a Junta Central estava a 

avaliar a necessidade de acionar aquela cobertura. 

 

A Conselheira Ana Lopes, dirigente da Região de Santarém, apresentou uma iniciativa da Junta 

Regional daquela região, denominada Bikes for Ukraine, em parceria com a EU-Circle e uma 

escuteira ucraniana. Estavam a efetuar uma campanha de angariação de fundos, no valor de 

10.000€, para adquirir bicicletas que sirvam para a entrega de alimentos e medicamentos. 

Informou que, no âmbito da iniciativa, tinha sido feita uma parceria com a Decathlon e que 

tinham sido obtidas 30 bicicletas, sendo necessário equipar equipas de voluntários no terreno 

para poderem, de forma mais fácil, fazer chegar apoio a pessoas onde o acesso automóvel era 

difícil, pelo que, lançou o convite à colaboração naquela iniciativa, podendo ser contactada a 

Junta Regional de Santarém. 

 

A Conselheira Alexandra Goncalves, dirigente da Região de Braga, apelou a uma reflexão aos 

conselheiros quanto à necessidade de aquele Conselho ter a duração de dois dias, atendendo à 

ordem de trabalhos, questionando sobre a possibilidade de concertar os trabalhos num único 

dia.  Considerou não fazer sentido, naquela altura do ano, retirar os dirigentes das suas 

atividades durante dois dias, referindo que os adultos não eram o foco das atividades escutistas. 

Questionou se não se estava a desvirtuar o sentido dos conselhos nacionais, ao imbuí-lo de 

outras dinâmicas que não a reflexão, discussão de propostas e o alinhamento estratégico para 

a associação. Afirmou ser da opinião de que os Conselhos Nacionais não deveriam ser efetuados 

ao ar livre e que se estavam a desvirtuar os organismos do CNE. Prosseguiu alertando para a 

baixa participação neste conselho, referindo acreditar que a mesma iria diminuir no dia 

seguinte; e para as despesas que os conselheiros tinham de suportar, referindo, ainda, que 

acampar não era aconselhável para quem estava a refletir e que aquelas não eram as condições 
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ideais. Fundamentou lembrando que as experiências passadas diziam que poucos ficavam para 

o segundo dia, e que quando era realizado em dois dias havia uma redução extremamente 

grande no número de conselheiros, o que se traduzia numa perda de representatividade e massa 

crítica. Terminou a sua intervenção afirmando que um conselho nacional não deveria ser uma 

atividade escutista.  

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves saudou e deu de 

seguida a palavra a Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, que começou 

por agradecer o convite para estar presente naquele conselho, e explicou que o Conselho 

Nacional da Juventude (CNJ) era, através da Assembleia da República, o órgão que representava 

todos os jovens portugueses, dos 15 aos 30 anos de idade, dando nota da sua forma de 

funcionamento e gestão. Fez referência à composição e à diversidade de associações, 

movimentos e organizações, no momento cerca de 40, com formas de funcionamento, objetivos 

e expectativas muito diversas. De seguida, comunicou a composição da direção e a forma da sua 

eleição, assim como apresentou os cinco eixos de atuação do CNJ: envolvimento; inovação; 

comunicação; procedimentos; e recursos. Explicou que a direção do CNJ pretendia o 

envolvimento de mais associações e movimentos de jovens, e promovia uma cultura de 

interajuda na preparação e organização de atividades. Deu nota de que era um órgão com forte 

teor político, pelo que existia uma grande dificuldade na gestão das diversas sensibilidades e 

expectativas; tendo como desafio a necessidade de inovar e agilizar os processos do CNJ. No 

âmbito da comunicação referiu os dois focos principais: a comunicação com os jovens além da 

comunicação com as organizações, pois havia a necessidade de chegar as bases. Era seu 

entendimento que o CNJ deveria ter um centro de produção de estudos dirigido à informação 

científica; e considerava existir uma dificuldade de recursos financeiros e humanos, pois as 

verbas estatais eram muito baixas (estando a implementar parcerias com fundações) e naquele 

momento o CNJ tinha um recurso humano quando deveria ter entre oito e nove. Prosseguiu 

referindo que um dos desafios lançados para a sua comunicação tinha sido acerca dos principais 

temas da preocupação da juventude, considerando que existia a fuga de talentos e a emigração 

de recém-licenciados, questionando-se sobre o que se poderia fazer para a sua retenção no 

nosso país. Outro dos temas de preocupação era a idade de emancipação dos jovens, acima da 

dos pares europeus, o que poderia ser justificado pelo preço elevado da habitação e os baixos 

rendimentos dos jovens. A baixa participação jovem nos órgãos das escolas, básicas e 

secundárias, assim como a participação nos diversos conselhos, foi outra das preocupações 

manifestadas, verificando maior envolvimento nas associações de estudantes apenas no ensino 

superior. Informou que o CNJ pretendia implementar a abertura a jovens que não integravam 

associações nos conselhos municipais e nacional. Por fim, referiu que naquele ano se estava a 

viver o Ano Europeu da Juventude, com o tema de reflexão “Como estão os jovens nos processos 

de decisão?”, e realçou duas iniciativas: o Conselho Cidadão, no qual 50 jovens, por distrito, 

iriam refletir sobre temas de preocupação para posterior apresentação ao Presidente da 

República, Primeiro-Ministro e Ministra dos Assuntos Parlamentares; e a realização de ciclos de 

conferências, quinzenais, sobre inquietações como habitação, voluntariado (onde o CNE poderia 

ter um papel primordial), emprego, desporto, entre outros. Concluiu, desafiando os jovens 

escuteiros a envolverem-se e participar. 
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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, João Armando Gonçalves, deu início ao 

período da Ordem do Dia, solicitando à Junta Central que efetuasse a intervenção sobre o ponto 

de situação da atividade do CNE. 

 

 

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

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, iniciou referindo que se verificava uma retoma clara 

das atividades, sentindo-se que todos os níveis da associação estavam a voltar à normalidade. 

Informou que foram entregues as conclusões do Sínodo pelo CNE; e que os calendários da 

Campanha Calendário ficariam disponíveis em agosto, salientando ser um calendário especial 

por se tratar do calendário dos 100 anos do CNE. 

 

A Secretária Nacional Pedagógica, Raquel Kritinas, fez a introdução às conclusões do Encontro 

Nacional de Guias (ENG) de 2022, decorrido nos dias 14 e 15 de maio, em Viana do Castelo, com 

o tema “Tecnologia no Escutismo”, que havia surgido no ENG do ano anterior, talvez devido ao 

contexto pandémico vivido na altura. De seguida foi projetado um vídeo resumo sobre o mesmo. 

Em suma, o Encontro Nacional de Guias 2022 contou com a presença de 51 lobitos, 55 

exploradores, 54 pioneiros e 48 caminheiros, provenientes de 18 regiões; assim como um 

grande grupo de voluntários a apoiar na realização da atividade. As finalidades foram: 

caracterizar o impacto que a tecnologia tinha em todos os níveis da Associação, nomeadamente 

na vivência de cada uma das Unidades; envolver a Associação na discussão da temática 

“Tecnologia no Escutismo”; promover uma definição global do papel da tecnologia no 

Escutismo; pensar e debater as forças e ameaças relacionadas com o uso da tecnologia; propor 

oportunidades educativas que visassem o aproveitamento positivo da tecnologia. De seguida 

deu palavra aos guias representantes de cada uma das secções. 

 

Em representação dos Lobitos, a apresentação foi efetuada pelas guias Convidadas Letícia e 

Leonor, lobitas da Região de Braga e da Região de Setúbal, respetivamente, que começaram 

por apresentar o lema “Escuteiro leal, usa tecnologia de forma radical!”. De seguida, destacaram 

como vantagens do uso da tecnologia: facilitas a aprendizagem de novos conhecimentos e 

permitir impulsionar a comunicação rápida e eficaz; permitir fazer compras online; ajudar a 

entrar em contacto com pessoas que estão longe e permitir ligar para o 112; conhecer e 

pesquisar sobre novos locais; tirar dúvidas com o Sr. Google; conhecer pessoas novas; um acesso 

mais rápido à informação; e a utilização de mapas digitais e GPS. Como desvantagens, referiram: 

a possibilidade de criar dependências; perder a noção da realidade; sujeição a vírus e a ser 

“hackeados”; perda de privacidade; más utilizações, falta de convívio, isolamento pessoal; não 

falar com conhecidos pessoalmente e vida menos social; não aproveitar a vida ao ar-livre; a vida 
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pessoal ser pública; sujeição a falsas informações na internet e a más intenções; bullying virtual; 

privação de sono; burla de compras; fraudes tecnológicas; e prejudicar a saúde (perda de visão 

e falta de vitamina D). Sobre como utilizar a tecnologia no escutismo, salientaram que: as 

tecnologias facilitam a prática do Escutismo, por exemplo, com pesquisas no youtube de vídeos 

com músicas escutistas; é importante a comunicação tecnológica para segurança nas atividades 

(walkie-talkies) e telemóveis para comunicação entre dirigentes e pais, câmara para fotografias, 

bússola para orientação e lanterna; as power-banks são importantes para carregar telemóveis e 

servem como lanterna; a comunicação digital é muito importante, como utilizar máquinas 

fotográficas com cartão para registo das atividades e não ter de revelar fotografias; criar um 

jogo digital para ajudar na técnica, simbologia e mística dos Lobitos, o “Lobigol” – para facilitar 

o escutismo e para ajudar a contar a história da Selva, combatendo os bândarlougues; utilização 

nas atividades de tecnologia como GPS e meios de transporte inovadores e sustentáveis 

(exemplo: trotinete, bicicletas, etc); permitir a inclusão de robots para facilitar a vida dos lobitos 

(robot para pôr protetor solar, robot para fazer massagens no final das atividades, etc); e não 

devemos perder a oportunidade de viver também sem tecnologia, porque pode causar 

dependência e se ficarmos sem rede não temos GPS e não nos conseguimos orientar. 

 

De seguida, passou-se à apresentação das conclusões dos Exploradores, pelos guias Convidados 

Guilherme e Beatriz, exploradores da Região da Guarda e da Região de Braga, respetivamente, 

que começaram por explicar que a dinâmica utilizada no ENG, pela II Secção, tinha levado os 

Exploradores/Moços/Aventureiros a rodar por quatro Apps onde fizeram o upload das suas 

conclusões, sendo que, no final, tinha sido elaborado um painel com o algoritmo para se ser 

“Scout Best Friend”! Sobre a App 1: “TECH JOURNAL” | Que tecnologias utilizas no teu dia a dia? 

– destacaram: dados móveis; Wi-fi; telemóvel; router; Play Station; micro-ondas; smart TV; 

comandos à distância (TV, garagem, portão); VR goggles; PC, monitores; microfones; aparelhos 

auditivos; aparelhos dentários; máquinas fotográficas digitais; cabos USB e HDMI; secador de 

cabelo; carros elétricos; trotinetes elétricas; bússola do telemóvel; headphones sem fios; 

colunas portáteis; óculos; GPS; smartwatches; e fogões elétricos. Acerca da App 2: “DIGITAL 

GANG FOOTPRINT” | No teu Agrupamento e Unidade, a tecnologia é usada de forma regular? 

De que formas? – referiram que: S – Sempre de forma consciente e responsável; I – Informação 

que pesquisamos só quando precisamos; M – Memórias que guardamos através das tecnologias, 

como lanternas, telemóveis, eletrodomésticos, computadores, bússolas, câmara fotográfica, e 

projetor; Sim, o uso de walkie-talkie, computador, colunas, QR codes, fogão, telemóvel e 

câmaras como recorrente nos agrupamentos; no geral, as redes sociais são utilizadas para 

comunicar com os outros elementos, para guardar memórias, para divulgação de informação, e 

o telemóvel para pesquisar informação e para orientação; o WhatsApp é utilizado para 

comunicação e informação, e para manter contactos; no confinamento, muitos agrupamentos 

estiveram em atividades online por Zoom e Meeting; para algumas situações ainda era usada, 

por exemplo, para partilhar informações aos elementos e se nos perdermos comunicarmos aos 

nossos chefes; chegaram à conclusão de que nos agrupamentos a tecnologia estava muito 

presente, por exemplo, para apresentar atividades online (pandemia), projetar, partilha de 

informações e comunicar; ferramentas como WhatsApp, Instagram, Snapchat, Tik tok ou Zoom; 

salientaram o tempo de utilização - conselhos de guias, foto raide, apresentação de imaginários, 

registo fotográfico, comunicação entre elementos. Na App 3: “SWIPE PICK RIGHT” | O que achas 

que isso tem de bom na tua vida escutista? E de menos bom? – sublinharam como bom: 
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pesquisar ideias de jogos e fazer Kahoots; facilita a comunicação; registo de momentos; 

apresentação de imaginários; comunicar emergências; jogos (QR code); orientação; 

substituição/poupança de papel; reuniões online; memórias; criação de dinâmicas; auxílio na 

preparação das aventuras; fonte de informação; aproxima pessoas; e nível ecológico. Como 

Menos Bom, referiram: cyberbullying; fake news; isolamento social; meio de distração nas 

atividades escutistas; menos socialização; vício; gasto de energia; dependência; redução da 

criatividade para as preparações de atividades; falta de autonomia; reduz a interação 

interpessoal; consumo excessivo; perda do espírito escutista; foge do que é o verdadeiro 

escutismo; retira a experiência tradicional escutista. Por fim, e relativa à App 4: “SCOUTS APP 

STORE” | Como gostavas que a tecnologia fosse usada nos escuteiros? – elencaram: criação de 

dinâmicas e jogos; utilização de óculos de VR para simular as situações hipotéticas e para 

comunicar com escuteiros de todo o mundo; criação de uma aplicação que desenvolva desafios 

para completar a atividade (de agrupamento); álbum fotográfico digital escutista para partilhar 

no nosso e com outros países; criação de um mini manual escutista; uma app com ideias de 

imaginários e construções, datas e imaginários de acampamentos regionais e nacionais, 

fardamento e emblemas, informação para noviços e interessados no movimento escutista, 

mensagens entre regiões; criar uma aplicação global de escutismo, com agenda de atividades, 

material necessário, partilha de momentos, chat de conversa, Omegle do escutismo, perfil de 

cada agrupamento/secção, progresso. 

 

A apresentação das conclusões dos Pioneiros foi realizada pelos guias Convidados Guilherme e 

Diogo, pioneiros da Região de Lisboa e da Região de Braga, respetivamente, que iniciaram a 

apresentação destacando as consequências positivas da utilização da tecnologia: facilidade na 

comunicação especialmente em locais mais isolados; redução de resíduos; apoio à preparação 

de eventos, atividades; ajuda a divulgar o movimento; passa a ser mais ecológico; muito 

importante na passagem de informação; pegada ecológica; na educação aumenta o 

conhecimento do mundo à nossa volta; na formação, novas alternativas (plataformas, 

aplicações, ferramentas) mais sustentabilidade; facilitador na procura de emprego; 

desenvolvimento profissional; fácil acesso à informação o que ajuda na criação de opiniões e 

espírito crítico; facilidade de comunicar à distância; diversas informações de ensinamentos que 

colaboram para o desenvolvimento cognitivo, contando com uma procura cuidada e eficaz. 

Como consequências negativas da utilização da tecnologia, referiram: manipulação da perceção 

do tempo; vício e dependência; limita a criatividade; padrões irreais de vidas falsas; 

superficialidade das relações; diferenças entre ganhar autonomia por algo que façamos e ter a 

tecnologia que faça 100% do processo por nós; precipitação no avanço tecnológico com energias 

convencionais; comparabilidade constante entre as pares, “se aquele tem, eu também quero”; 

preocupação de produtos intermédios, ter consciência no âmbito laboral e exploração dos 

trabalhadores na produção de tecnologias; descarte de resíduos poluentes e no desgaste no fim 

de vida dos aparelhos tecnológicos; má reciclagem; consciência dos micro plásticos; disparidade 

no uso de recursos. Terminaram a sua apresentação, com a frase chave “aproveitar o melhor da 

tecnologia para o escutismo, deve ser o nosso mote, contudo deveremos ter presentes as 

diferenças entre ganhar autonomia por algo que façamos e ter a tecnologia que faça 100% do 

processo por nós. A riqueza do escutismo está no aprender fazendo e na vida na natureza e em 

grupo” e a recomendação: criar uma app (rede social) só para escuteiros, em que o perfil teria 
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dados como nome, agrupamento, região, idade e assim seria fácil conectarmos e fazer uma 

partilha de experiências, atividades. 

 

Por fim, e para apresentar as conclusões dos Caminheiros foi feita uma intervenção pelos guias 

Convidados João e Vitor, caminheiros da Região de Portalegre – Castelo Branco e da Região 

de Lisboa, respetivamente, que explicaram que procuraram viajar no tempo e completar a frase 

“Se B-P. tivesse acesso às nossas tecnologias...” com a conclusão “tentaria tirar um melhor 

proveito das tecnologias atuais e ao mesmo tempo fazer uma seleção daquilo que lhe poderia 

ser efetivamente útil, sem nunca perder os seus ideais e procurando deixar o mundo melhor do 

que o encontrou”. Sobre as tecnologias utilizadas no dia a dia referiram: aparelhos eletrónicos; 

redes sociais; meios de transporte; panelas; eletrodomésticos; fogo; tudo aquilo que facilita o  

dia a dia. Elencaram como prós: facilidade de acesso a informação/comunicação; eficiência; 

rapidez; divulgação de atividades e inscrições; e como contras: dependência; distração; perda 

de capacidades de pensamento; e desinformação. Como tecnologias utilizadas no Escutismo, e 

que acreditam que devem continuar a ser usadas, mencionaram: redes sociais quando 

necessárias para divulgar o movimento e as atividades; material de orientação e técnica 

escutista; e plataforma online para reuniões (em caso de necessidade). Quanto a tecnologias 

que poderão vir a ser utilizadas no escutismo de forma positiva (em atividades, reuniões, 

conselhos…) destacaram o voto eletrónico. As tecnologias que acreditam que não devem ser 

utilizadas no Escutismo, são a realidade Virtual, devido à divergência da essência e do 

pensamento que o fundador tinha para o movimento, pois aquela seria viável apenas em casos 

muito específicos (ex.: escuteiro com mobilidade reduzida que não pode experienciar estar na 

Drave); e os códigos QR’s em substituição da aplicação de técnica escutista, nomeadamente na 

orientação. Como impacto da tecnologia no sucesso imediato e futuro do Escutismo, falaram na 

divulgação e dinamização do movimento, e no conectar escuteiros de todo o país e partilha de 

experiências. Concluíram com a frase “uma mesma tecnologia pode ter aspetos positivos ou 

negativos, dependendo do contexto a que é aplicada”. 

 

De seguida, a Secretária Nacional Pedagógica, Raquel Kritinas, fez referência à dinâmica “a voz 

dos guias”, um conjunto de temas que os guias elencaram para debater num futuro próximo, 

como inclusão, o papel do escutismo na sociedade, religião, relação educativa, sistema de 

patrulhas e sistema de progresso, sustentabilidade, escutismo-movimento seguro. Agradeceu a 

todos os dirigentes e regiões que promoveram e impulsionaram o Encontro Nacional de Guias. 

 

No momento seguinte, foi dada palavra aos caminheiros Convidados Tomás e Joana, 

representantes da Equipa de Cenáculo Nacional, que fizeram a apresentação das conclusões 

do 20º Ciclo do Cenáculo Nacional, que teve como mote ‘Juntos movemos montanhas’. Os 

objetivos do ciclo foram: comunicação; união; compromisso; e persistência. Como mudanças 

essenciais, destacaram: a auscultação dos Caminheiros (onde se lê Caminheiros são 

considerados Caminheiros/Companheiros e Aeronautas); a representação; e ser ainda mais um 

potenciador de envolvimento jovem. Estas foram aplicadas em medidas como: reunir com os 

representantes para auscultação; encontro fechado: dar ferramentas aos locais e encontrar um 

tema de auscultação; encontro aberto: debater o tema auscultado nos Cenáculos locais; e 

apenas uma Carta de Cenáculo de Ciclo que reflita a vontade dos caminheiros todos do país. A 

dinâmica foi: fóruns de capacitação + eleição do tema de auscultação nacional “Onde está a IV 
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na tua vida?” (no encontro fechado); debate e auscultação do tema nacional (nos encontros 

locais); e discussão, pelos representantes locais, do tema nacional (no encontro aberto). 

Prosseguiram com a apresentação da Carta de Cenáculo destacando: a sugestão da atualização 

do site escutismo.pt na vertente da IV Secção - Caminheiros, pela equipa nacional da 

comunicação, com informação fornecida pelos Clãs, sendo previamente submetida a uma 

verificação por parte dos núcleos/região, nomeadamente atualizar atividades a nível local, 

nacional e internacional com datas, informações gerais, FAQ’s e testemunhos de caminheiros, e 

atualizar datas de conselhos de guias a nível local e nacional; e a criação de um manual de boas 

práticas sobre gestão de saúde mental e de como agir em situações de crise, criado por uma 

equipa formada por Caminheiros/Companheiros/Aeronautas e com o acompanhamento de 

profissionais de saúde especializados na área, de preferência com experiência de vida em 

campo, que terá como objetivo consciencializar os Caminheiros/Companheiros/Aeronautas e 

Dirigentes/Candidatos a Dirigente para a importância de saber prevenir, identificar e atuar em 

situações de necessidade. Destacaram três conclusões: preocupação com a democratização 

cada vez maior a nível de garantir que o máximo de caminheiros/companheiros e aeronautas 

têm conhecimento de todas as oportunidades educativas em que se podem envolver; 

preocupação com os efeitos que a saúde mental pode ter nos escuteiros tanto no presente como 

no futuro e como podemos, como associação, apoiar os nossos jovens nestas questões; e 

procura da afirmação da IV como contributo válido para alertar para problemas da associação e 

possíveis soluções. Concluíram com a apresentação de um vídeo. 

 

De seguida a Secretária Nacional dos Adultos, Pilar Alonso, referiu que a aplicação Cordilheira 

estará operacional para as vinte regiões em setembro de 2022, para repositório de toda a 

formação. 

 

A Secretária Nacional para as Atividades, Inês Graça, informou que as comemorações do 

Centenário do CNE tinham começado em maio passado, com os 99 anos, em Lisboa, sendo que 

ao longo do ano seriam realizadas várias atividades e iniciativas, destacando: o ACANAC 2022; a 

Luz da Paz de Belém, a 11 de dezembro, em Fátima; o Congresso dos ODS; o Jota-Joti; e o Fórum 

do Centenário em vez do Encontro Nacional de Guias. Destacou que, a 27 e 28 de maio 2023 

realizar-se-á uma atividade nacional, em Braga, para comemorar os 100 anos do CNE; que será 

elaborado um anuário para reunir histórias e fotografias dos agrupamentos; e que será criado 

um kit do centenário, com várias iniciativas para implementação local. Referiu, ainda, a criação 

de uma atividade do centenário de portas abertas, para promoção do escutismo na comunidade. 

Salientou o lançamento de uma moeda comemorativa do centenário, em parceria com a Casa 

da Moeda, e de uma coleção de selos do centenário, em parceria com os CTT. Por fim, 

mencionou a realização de uma atualização do estudo sobre o voluntariado no CNE, efetuado 

em 2011. 

 

A Secretária Nacional Pedagógica, Raquel Kritinas, explicou a estrutura de organização da 

Jornada Mundial da Juventude, a realizar em Lisboa, em agosto de 2023, e destacou o 

envolvimento do CNE nos diversos níveis, referindo que o grande objetivo era estimular e 

dinamizar a participação de todos os escuteiros, através dos grupos paroquiais e não apenas 

como escuteiros. Informou que: durante a Jornada Mundial, e já na semana em Lisboa, existirão 

iniciativas como o envolvimento na proteção civil, no acolhimento e envolvimento dos 
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participantes; o CNE participará numa peregrinação de Fátima a Lisboa, com a imagem de Nossa 

Senhora de Fátima; irá ser proposta a realização de um peddypaper, com um cunho escutista, 

para dar a conhecer Lisboa a todos os jovens; em colaboração com a CICE, está a preparar-se 

um local para acampamento e ainda uma eucaristia, que será também uma celebração do 

Centenário do CNE; pois o pretendido é um Jamboree da fé. 

 

O Assistente Nacional, Padre Luís Marinho, fez um ponto de situação sobre o projeto 

‘Entrelinhas’ que tinha começado em outubro de 2020, sendo que estava a mais de metade. 

Estava numa fase de escuta ativa, de treze especialistas de diferentes áreas científicas e com 

diferentes sensibilidades e mundividências naquele tema da afetividade e sexualidade; tendo já 

sido ouvidos jovens caminheiros e jovens dirigentes. Referiu que essa escuta tinha como 

objetivo compreender e perceber como aquele assunto poderia ser abordado no programa 

educativo do CNE, para melhor acompanhamento das crianças e jovens no seu desenvolvimento 

integral. Sublinhou que a perspetiva cristã e católica seria valorizada, num tema que estava a 

ser polarizado e politizado. Assim, o objetivo seria o de ter módulos de formação para todos os 

níveis do CNE, e propostas de atividades para os jovens, pretendendo-se a criação de um 

recurso, passível de ser utilizado pelos dirigentes, e não um repositório de questões. Informou 

que no ano seguinte era esperado desenvolver atividades que expressassem aquele trabalho. 

Realçou a importância do tema que, mais do que um slogan sobre inclusão, reflete a nossa 

capacidade para acompanhar as crianças e jovens, pelo que se pretende uma maior capacitação 

educativa para o tema e não a criação de regulamentos. Concluiu, sublinhando ser um tempo 

de diálogo na igreja e não com a igreja, uma vez que somos igreja. Deu, ainda, nota de que o 

serviço de acolhedores, em Fétima, estava aberto para viver uma atividade de serviço e 

aprofundamento. 

 

O Chefe de Acampamento do ACANAC2022, dirigente Célio Goiacla, iniciou um ponto de 

situação sobre o ACANAC2022, referindo que os jovens representantes das regiões tinham dado 

um contributo para a construção daquela grande atividade. De seguida, apresentou os números 

de inscritos: 18.500 participantes, dos quais 1.340 voluntários de staff; 559 agrupamentos; 1.183 

unidades; e 700 escoteiros estrangeiros de 24 países. Os participantes dividiam-se em 2.270 

lobitos, 5.670 exploradores e moços, 6.100 pioneiros e marinheiros e 2.580 caminheiros e 

companheiros. 

 

Sobre o Imaginário do ACANAC2022 a Secretária Nacional Pedagógica, Raquel Kritinas, 

apresentou o cronograma que começou com o Jogo ‘Foca o futuro’, e fez um resumo do 

imaginário de cada secção e dos dirigentes. Informou que o livro do imaginário já estava no 

website, cujo tema era ‘Construtores do amanhã’. Se seguida, apresentou o mapa da Aldeia de 

Ombú e explicou a organização e mística dos subcampos, assim como a área de ação (uma vez 

que os pioneiros e caminheiros iriam viver algum tempo fora de campo). Destacou as obras 

realizadas para melhoria das condições de acesso, segurança e abastecimento de água, e referiu 

as infraestruturas em campo, abastecimentos e logística. Foi efetuada uma referência ao 

merchandising disponível, produzido atendendo à sustentabilidade, e explicou como obter mais 

informações, quer através de newsletters como nas reuniões de chefes de unidade, reuniões de 

guias e sessões de esclarecimento. Realçou a necessidade de uma boa preparação dos 

elementos para o ACANAC. Por fim, explicou o funcionamento das visitas a campo, com pré-
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inscrições, num registo de visita guiada com atividades (duração de 1h30), para todos os curiosos 

do escutismo que queiram conhecer o CNAE e o ACANAC, e com um custo (adulto: 15€; adulto 

associado: 10€; criança até aos 12 anos: 5€), com oferta de um kit no valor de 5€. A apresentação 

concluiu com a projeção de um vídeo promocional do ACANAC2022. 

 

O conselheiro Carlos Pacheco, elemento da equipa de organização do ACANAC2022, agradeceu 

a todos os dirigentes que estavam envolvidos na organização e preparação do ACANAC2022, e 

a todos os agrupamentos e seus animadores que promoveram e fizeram com que os escuteiros 

conseguissem participar naquela atividade. Por fim, referiu que a organização do ACANAC2022 

estava aberta a sugestões através do email divulgado e, durante aquele fim-de-semana, de 

forma presencial. 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, efetuou uma introdução ao projeto ‘Duas Torres’, 

explicando que o Chefe Nacional faria uma breve apresentação, e os dirigentes Carlos Alberto 

Pereira e António Pereira, fariam um ponto de situação sobre a revisão dos regulamentos pelos 

quais estavam responsáveis, o regulamento geral do CNE e o regulamento do protocolo, 

respetivamente. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, referiu que no processo de revisão dos seis regulamentos do CNE, 

o regulamento geral e o regulamento do protocolo eram os que estavam numa fase mais 

adiantada de revisão. Informou, ainda, que a curto prazo seria efetuada a consulta pública 

destas propostas, para posterior discussão num próximo Conselho Nacional convocado para o 

efeito. Por fim, agradeceu a todos os envolvidos no trabalho de revisão dos regulamentos. 

 

O Convidado Carlos Alberto Pereira, dirigente da Região de Braga, coordenador da equipa de 

revisão do Regulamento Geral do CNE, informou da composição da equipa e referiu que a 

primeira obrigação era a de ajustar o regulamento aos novos estatutos, assim como retirar, do 

regulamento geral, tudo o que não devesse estar naquele, mas sim noutros regulamentos. 

Destacou a importância de manter as origens e o principal objetivo de estar ao serviço dos 

jovens. Informou ser, também, objetivo, a simplificação de processos, e que uma das grandes 

dificuldades tinha sido a definição das competências entre órgãos de diversos níveis. Em função 

das alterações estatuárias, e a cada vez maior presença de plataformas digitais, tinha havido a 

necessidade de introduzir novas normas de votar, de acordo com o que tinha já sido emanado 

em parecer do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional sobre o tema. Informou, por fim, que o 

trabalho de elaboração da proposta estava concluído e seria entregue à Junta Central para 

posterior recolha de contributos para enriquecimento da mesma, ficando a equipa disponível 

para dar continuidade ao trabalho. 

 

O conselheiro António Pereira, dirigente da Região de Viana do Castelo, membro da equipa da 

revisão do Regulamento do Protocolo, depois de fazer referência à composição da equipa, 

informou que aquele era um regulamento de pequena dimensão, pelo que tinha havido a 

necessidade de o aumentar, integrando diversos aspetos que não estavam definidos ou que 

estavam dispersos noutros regulamentos. Referiu que foram recolhidos opiniões e modos de 

fazer, a nível nacional, para que o CNE tivesse um procedimento mais uniforme. Concluiu 
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dizendo que, o trabalho estava praticamente concluído e que apenas faltava um manual de 

procedimentos (documento de apoio). 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, e o Secretário Internacional, Ricardo Matos, 

entregaram, a pedido da CICE, uma medalha ao dirigente Carlos Alberto Pereira pelo trabalho 

de apoio à CICE. 

 

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

inscrições e debate. 

 

O Conselheiro José Machado, dirigente da Região de Lisboa, fez uma breve referência à revisão 

dos regulamentos, recordando que, no passado, foi feito o projeto ‘Torre’ sobre a revisão dos 

estatutos, e que, depois, e embora com algumas dúvidas e opiniões diversas, foi feita a revisão 

do Regimento dos Conselhos Nacionais, de referir bem feita e participada. Agora, em fase 

adiantada, os dois protocolos referidos. No entanto, chamou atenção de que o mais urgente era 

o Regulamento Eleitoral, uma vez que era o mais desadequado, pois era do século passado, e 

pelo facto de haver eleições no ano seguinte, com um número de eleitores aumentado (pelo 

facto de os caminheiros terem passado a votar). Entendia que, se nada fosse feito, se poderia 

vir a ter a maior abstenção, em números relativos e absolutos, e que deveria ser possível o voto 

eletrónico, uma vez que este tinha ficado contemplado nos novos estatutos. Referiu, ainda, que 

sendo as eleições no primeiro trimestre do ano seguinte, aquando da abertura do processo 

eleitoral, as “regras do jogo” já deveriam estar definidas e não serem alteradas durante o 

mesmo. Terminou alertando para a necessidade de se estabelecerem prioridades, sendo esta 

uma prioridade, destacando a revisão do regimento como um bom exemplo para a necessidade 

de fazer alterações, quando elas são necessárias, e promover a mudança que, no caso, tinha 

sido bem conduzida e concluída, apesar de, por vezes, ter havido opiniões contrárias. 

 

O Conselheiro Paulo Ribeiro, dirigente da Região de Lisboa, e em representação do Chefe 

Regional de Lisboa, deu as boas-vindas e desafiou a que todos voltassem àquele espaço. 

Felicitou a equipa do ACANAC2022 e demonstrou desagrado pelo facto de se cobrarem as visitas 

a campo aos pais. O ACANAC2022 já era uma atividade exclusiva, e com a conjuntura de inflação, 

o aumento dos combustíveis e a própria localização do ACANAC, a situação de cobrar as visitas 

estava a provocar burburinho entre dirigentes, considerando que os pais não iriam entender 

aquela situação. 

 

A Conselheira Diana Cardoso, dirigente da Região de Santarém, por via remota, pediu 

esclarecimentos sobre o funcionamento, no ACANAC2022, da Taberna Central e da Tasca do 

Ti’Ramiro, concretamente se eram para quem estava na atividade, se eram para o staff e/ou se 

para as visitas, e ainda, se uma patrulha, um dia, não pretender confecionar as refeições se 

poderia ir para estes espaços consumir. 

 

O Conselheiro António Vilaça, dirigente da Região de Lisboa, sobre o Projeto ‘Duas Torres’, 

referiu que a forma de condução do processo resultava em propostas que surgiam do trabalho 

feito por equipas, em relação às quais não colocava dúvidas sobre a qualidade e capacidade, no 
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entanto, e na sua opinião, deveriam incorporar um trabalho de ouvir as bases, mesmo antes da 

auscultação pública.  

 

O Secretário Nacional para a Gestão, Manuel Lavadinho, em resposta à dirigente Diana 

Cardoso, referiu que haverá nove ou talvez dez bares no ACANAC2022, uns para dirigentes e 

outros para os jovens, sendo que as refeições só iriam existir no staff100, exclusivo para 

dirigentes. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, começou por referir que o trabalho de revisão dos diversos 

regulamentos não estava a evoluir da mesma forma e ao mesmo ritmo para todos e que, em 

concreto, o regulamento eleitoral estava atrasado, pelo que não seria viável ter a revisão do 

mesmo, na fase de abertura do próximo processo eleitoral, em outubro. Informou, ainda, que 

cada equipa estava a usar a sua própria estratégia de auscultação, aos vários níveis da 

associação, sendo que todas as equipas estavam abertas a acolher contributos, através dos 

emails que tinham sido divulgados. Relativamente às visitas ao ACANAC2022, o objetivo das 

mesmas era promover o escutismo e não apenas para receber escuteiros e pais. Informou que 

será uma visita guiada, em grupo, com a composição de 25 pessoas, e que serão acompanhados 

por 2 guias, sendo que os visitantes não terão contactos com os participantes. As visitas terão 

custos, realçando o transporte, desde o local onde estacionam até ao acampamento, e o 

material de identificação e explicativo do ACANAC2022, cujo custo, por participante, será de 

cerca de 10€. As crianças e jovens pagam metade e os não associados pagam mais. Por fim, 

referiu que a Junta Central gostava que fosse gratuito, no entanto, o orçamento tinha vindo a 

sofrer ajustamentos, em função das subidas de preços generalizada. 

 

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

deste ponto da Ordem de Trabalhos. 

 

 

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

conselheiros da receção de uma proposta, subscrita por representantes da Região de Braga, 

que a Mesa decidiu aceitar sob a forma de requerimento ao abrigo do artigo 26º do Regimento 

dos Conselhos Nacionais (Suspensão, prorrogação e interrupção da sessão), com o seguinte 

conteúdo: “Uma vez que o Conselho Nacional de Representantes é um órgão deliberativo do 

CNE, é fundamental dar-se prioridade à tomada de decisões fundamentais para a vivência da 

nossa associação, em detrimento de atividades de campo. Assim, propõe-se ao Conselho 

Nacional de Representantes que o ponto 3.c) Política de Envolvimento Jovem passe para sábado 

para discussão logo após a discussão do ponto 3.b) Plano e Orçamento da Junta Central 2022-

23, ou após a Eucaristia, no período dedicado às atividades de campo.”. 

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

Eucaristia não é amovível, atendendo à presença de um celebrante externo; e relembrou que a 

aprovação do requerimento requeria uma maioria de dois terços de votos favoráveis. 

 

O Conselheiro Carlos Pacheco, dirigente da Região de Lisboa, fez um Pedido de esclarecimento, 

referiu ter ficado surpreendido pela situação apresentada pois, embora os conselheiros 

pudessem requerer aquelas alterações, existiam outras implicações, nomeadamente os 
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recursos humanos envolvidos na dinâmica do Conselho Nacional, propositadamente movidos 

para a sua preparação; querendo questionar porque só se pretendia alterar uma das propostas 

a discussão (Política de Envolvimento Jovem) e não a outra também. Por fim, informou que, caso 

o requerimento fosse aprovado, teria de se ausentar do Conselho para gerir a logística inerente 

ao cancelamento das atividades, remetendo comentários adicionais sobre o assunto para o 

Período Pós Ordem do Dia. 

 

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

conversa com os proponentes entendeu que a proposta ia no sentido de precaver eventual 

prolongamento da discussão no dia seguinte, evitando prolongar os trabalhos além do previsto. 

 

O Conselheiro Nuno Nogueira, dirigente da Região de Aveiro, fez um Pedido de 

esclarecimento, questionou se esta proposta poderia ser votada após a discussão do ponto 3.b) 

da Ordem de Trabalhos. 

 

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

atendendo ao planeamento para a discussão do ponto 3.b) não era expectável que a sessão 

terminasse mais cedo pelo que a Mesa entendia que o requerimento devia ser votado de 

imediato. 

 

Posto à votação, verificaram-se os seguintes resultados: 

 

 

Votação do Requerimento, subscrito por Representantes da Região de Braga 

Abstenções: 24 (vinte e quatro) 
Votos contra: 66 (sessenta e seis) 
Votos a favor: 14 (catorze) 

Foi rejeitado o Requerimento, com sessenta e seis votos contra, vinte e quatro votos a favor 
e catorze abstenções. 

 

 

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

apresentação do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. 

 

 

PONTO TRÊS B – Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2022-2023 

 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, destacou o facto de plano ter como foco o centenário 

do CNE e o mandato em curso terminar a meio do plano anual. Após esta intervenção, foi 

apresentado um vídeo resumo do Plano e Orçamento da Junta Central para 2022-2023. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FXPhFuWvuQQwzDAjgf3DsNGMJ8Gfg5qV/view?usp=sharing
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De seguida, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, deu início 

à discussão da proposta através da realização de seis grupos de trabalho (tantos quantas as 

prioridades dos planos), após os quais foram apresentadas as respetivas conclusões. 

 

 

No que respeita ao programa educativo, o Conselheiro Francisco Neves, dirigente da Região de 

Viseu, referiu que o principal enfoque respeitou às lacunas existentes na formação dos 

dirigentes, designadamente chefes de unidade. Referiu que seria necessário a formação ser 

assegurada pelas estruturas intermédias; e que seria necessário realizar alguns pequenos 

ajustes no programa educativo. 

 

Relativamente aos adultos, a Conselheira Mónica Lopes, dirigente da Região de Setúbal, 

esclareceu que começaram por falar da ‘Cordilheira’, plataforma da formação já existente, mas 

que só entraria em vigor em setembro seguinte; em relação à qual foi necessário rever e aprovar 

a política e perceber as práticas de cada uma das regiões para conseguir adaptar os fluxos 

existentes na plataforma; e, ainda, que a informação respeitante aos PIF’s e Escutismo 

Movimento Seguro já se encontravam disponíveis. Informou, também, que as regiões deveriam 

introduzir os dados desde 2019; e que, para uma melhor utilização da plataforma, existia uma 

equipa de apoio (à distância e presencialmente). Prosseguiu dizendo que a ‘Cordilheira’ se 

encontrava ligada ao SIIE, pelo que os chefes de agrupamento teriam acesso aos percursos 

formativos de todos os animadores que integrassem o agrupamento; e que é uma plataforma 

nacional, pelo que todas as informações relativamente às formações e percursos seriam 

fornecidas através da mesma. Informou que existiram atualizações feitas na plataforma Moodle, 

de acordo com as mais recentes revisões pedagógicas. A respeito dos PIF’s deu nota que o grupo 

refletiu sobre a longevidade do percurso e que tal longevidade poderia ser desmotivadora. No 

entanto, através de informação disponibilizada pelo projeto ‘Bolota’ tinha sido possível aferir de 

uma redução significativa das saídas do ativo, o que poderia significar que a longevidade seria 

necessária enquanto tempo de discernimento. Ainda na senda desta reflexão, afirmou que o 

tempo seria também essencial para trabalhar a responsabilidade e o compromisso. Salientou 

que a necessidade de existir um cumprimento efetivo dos deveres, concretizando que seria 

necessário definir o que fazer quando um dirigente se recusa a realizar formação contínua; assim 

como a necessidade de criar um bom ambiente formativo, sendo fundamental estabelecer 

relações de proximidade entre formador e formando. Concluiu, informando que o ‘Enforma’ 

teria lugar em setembro, com um espaço para estudar as diversas formas de cativar o adulto.  

 

No que concerne o envolvimento jovem, os Conselheiros Raquel Lopes e Rui Fernandes, 

caminheiros da Região do Porto e da Região da Guarda, respetivamente, vieram informar que 

seria necessário clarificar alguns conceitos consignados da proposta de Política de Envolvimento 

Jovem, nomeadamente: envolver versus consultar, representatividade versus inerência de 

cargo, consulta versus decisão, envolvimento permanente versus envolvimento esporádico, e 

em que níveis deveriam participar e com que idades. Referiram, ainda, a necessidade de se 

implementar uma cultura na associação de envolvimento de jovens e uniformizá-la, sendo 

essencial efetuar um levantamento das necessidades, por forma a perceber quais eram os 

obstáculos ao envolvimento no nível local e intermédio. Afirmaram que seria importante a 

integração de jovens no processo consultivo, mas também no processo de tomada de decisão, 
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pelo que poderia ser equacionada a possibilidade de ter as secções mais jovens, como os lobitos, 

com assento no conselho de agrupamento, por forma a permitir a aquisição de competências 

que lhes permitissem melhor participar, aquando o momento, em outros órgãos como 

Conselhos Regionais e Nacionais.  

 

Em relação ao tema um CNE, que incluiu o orçamento, a Conselheira Natália Mendes, dirigente 

da Região de Lisboa, esclareceu que seria necessário trabalhar na implementação do sistema 

Primavera, o qual tinha demonstrado diversas lacunas e deveria ser aperfeiçoado, 

designadamente no que respeita à gestão dos DMF’s. Informou que foi debatida a necessidade 

de repensar o modelo de financiamento e, eventualmente, o CNE teria de começar a aplicar o 

princípio “utilizador/pagador”, uma vez que a Junta Central tinha custos organizacionais 

relativamente aos serviços que prestava às estruturas. Esclareceu que já se encontrava 

totalmente implementado o SIIC, mas que ainda era necessário trabalhar numa versão 

otimizada do programa por forma a corrigir eventuais lacunas. Apontou, também, como 

necessária a conclusão dos MAF’s, nomeadamente porque seria necessário uniformizar os 

donativos, desafiando o Secretário Nacional para a Gestão para a conclusão dessa ferramenta 

até ao final do seu mandato. 

 

Sobre comunicação e relações externas, os Conselheiros Tânia Ferreira e Rui Teixeira, 

dirigentes da Região de Leiria-Fátima da Região de Setúbal, respetivamente, informaram que 

o tema mais debatido tinha sido a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), pois existiam dúvidas 

sobre as várias modalidades de participação, tendo sido referido como positivo reativar a rede 

de interlocutores regionais para que as dúvidas fossem esclarecidas de forma mais premente. 

Informaram, ainda, dos vários tópicos abordados no decorrer do grupo de trabalho, 

designadamente, a necessidade da existência de uma matriz de comunicação externa, que 

permitisse uniformizar o contacto feito com as câmaras, entre outras entidades. 

 

Do grupo sustentabilidade, a Conselheira Elisabete Pedrosa, dirigente da Região de Coimbra, 

informou que existiam diversos websites que possuíam ferramentas que permitiam trabalhar 

esta realidade nos agrupamentos, e que a equipa nacional se encontrava disponível para 

partilhar essa informação, assim como para se deslocar às regiões, núcleos e agrupamentos para 

mostrar o que existia e o que estava a ser feito dentro do CNE a esse respeito. Apontou alguns 

aspetos que poderiam ser trabalhados dentro da associação, como medida efetiva a garantir um 

crescimento e desenvolvimento mais sustentável, a saber: gasto excessivo nos calendários, 

adequando o número de calendários produzidos aos calendários que eram efetivamente 

vendidos; o DMF deveria procurar produzir os seus produtos em território nacional e fazendo 

uso de produtos nacionais; a realização de eventuais parcerias com pequenas empresas que 

trabalhassem esta temática; reduzir os materiais disponibilizados no merchandising, por forma 

a evitar o consumismo excessivo; nas atividades escutistas procurar consumir no comércio local; 

e a existência de algumas campanhas (como a recolha de pilhas) que constituíam oportunidades 

educativas e fontes de financiamento, mas não eram promovidas; e que a equipa nacional tinha 

demonstrado disponibilidade para a sua promoção em maior escala. 

 

Após a apresentação das conclusões, o Conselheiro Jaime Pereira, dirigente da Região de 

Braga, começou por referir que se sentia preocupado com a enormidade de tarefas e ações que 



Ata do Conselho Nacional de Representantes_jul22 

Página 17 de 34 

a Junta Central tinha de desempenhar. Afirmou que a campanha do calendário seria uma 

campanha prestes a implodir, uma vez que o produto seria necessariamente descontinuado, 

pela ausência de procura pela comunidade e que, no futuro próximo, teríamos de repensar esta 

fonte de financiamento. No que respeita ao orçamento, referiu que os recursos humanos não 

estavam alocados às áreas, o que poderia causar deturpações de análise. Neste seguimento e a 

título de exemplo, mencionou a Flor de Lis que gerava um lucro de € 68.000 (sessenta e oito mil 

euros), mas que não se compreendia quais os recursos humanos alocados à revista. Assim, 

sugeriu que a abordagem fosse semelhante àquela que se tinha com os recursos humanos 

alocados ao DMF. Caso tal não fosse possível, sugeriu a criação de uma tabela de referência que 

permitisse perceber quantos funcionários estavam alocados a cada tarefa. Por fim, sugeriu à 

Mesa, que, no âmbito do centenário do CNE e uma vez que se estava a realizar um conselho 

nacional em campo e em regime de acampamento, se criasse um distintivo associado ao 

Conselho Nacional realizado nesses termos. 

 

O Conselheiro António Vilaça, dirigente da Região de Lisboa, começou por falar do projeto 

‘Bolota’ e referiu que este não evidenciava a ação de chamar jovens para o escutismo, o que 

dependeria sempre da qualidade do escutismo que se pratica nos agrupamentos. Afirmou não 

ver este pensamento refletido no projeto, infelizmente. A respeito do projeto ‘Entrelinhas’, 

gostaria de saber qual seria o follow-up feito, após a realização da reflexão prevista. Sugeriu 

também que fossem listadas todas as equipas nacionais existentes, os objetivos das mesmas e 

quais as suas tarefas, porque permitiria a todo o CNE ter uma visão holística dos projetos 

desenvolvidos pela Junta Central. Enquanto conselheiro, gostaria de ter feedback relativamente 

à representação externa realizada, afirmando que desconhece quais as tomadas de posição do 

CNE em vários fóruns, entre os quais destacou o Grupo de Lisboa, Cimeira Ibérica, e conferências 

da WOSM. Sugeriu, ainda, que os projetos em conclusão na área dos Adultos fossem concluídos 

com a maior brevidade possível, uma vez que o fim do mandato se avizinhava. A respeito da 

gestão de recursos humanos, questionou qual o modelo de avaliação de desempenho dos 

funcionários, quais os critérios e qual o regime de teletrabalho. No que respeitava à revista Flor 

de Lis, questionou se fazia sentido continuar a ter a sua versão impressa, quando a revista no 

seu formato digital existia e funcionava bem. Por fim, e em jeito de conclusão, demonstrou 

algum pesar pelo facto de, em termos orçamentais, estarmos a gastar mais em outras áreas do 

que com a área que constitui o core business da nossa atividade, a área pedagógica. 

 

O Conselheiro João Teixeira, dirigente da Região de Lisboa, começou por afirmar que 

considerava o plano demasiado extenso e que não deixava espaço para estruturas intermédias 

e agrupamentos desenvolverem os seus próprios planos. No que respeitava as relações 

externas, levantou diversas questões relativamente ao facto de não estar a ser desenvolvido 

qualquer trabalho no Grupo de Lisboa, nas Cimeiras Ibéricas, ou/e na Comunidade de Escutismo 

Lusófono. Mencionou que existiam intenções declaradas, mas que depois estas não se 

realizavam e não se consubstanciavam em intenções concretas, sendo certo que se 

encontravam planeadas, mas não aconteciam. Neste seguimento, considerou que se estava a 

ficar aquém do que era esperado; no mínimo deviam utilizar-se as plataformas existentes para 

realizar lobby político, mas não se realizavam quaisquer ações no sentido de facilitar eventuais 

parcerias entre agrupamentos, entre outros. Demonstrou descontentamento pelo facto de se 

estarem a perder oportunidades de financiamento a este nível, designadamente oportunidades 
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que promovessem a mobilidade internacional para os nossos jovens. A respeito da 

representação no Conselho Nacional de Juventude, era do entendimento de que o CNE tinha 

uma posição política na sociedade, enquanto movimento educativo e que, por isso, era 

necessário pugnar para que a essa posição fosse conhecida. Considerava que este aspeto era 

essencial para os jovens se sentirem envolvidos; apesar de o envolvimento jovem ter de começar 

no nível local, pois não se conseguir envolver os jovens nos conselhos de guias, de unidade, entre 

outros, não se estará a evidenciar qualquer envolvimento. Por fim, e no que respeita aos adultos, 

considerou que a formação estava muito complexa levando à perda de recursos adultos. 

 

O Conselheiro José Machado, dirigente da Região de Lisboa, felicitou a Junta Central pelo 

documento apresentado, mas considerou que o documento tinha de ser mais adequado às 

necessidades da associação. Era essencial que tivesse sido apresentado um draft do documento 

antes do Conselho Nacional, por forma a garantir que seriam incorporadas algumas das 

sugestões que surgiram em sede do conselho. Defendeu a necessidade de uma conciliação de 

calendários entre as diversas estruturas. Por fim, afirmou que o documento deveria ser 

aprovado.   

 

A Conselheira Catarina Miranda, dirigente da Região de Braga, começou por informar que a 

Região de Braga estava a preparar a comemoração do centenário do CNE, a 27 de maio de 2023. 

No respeitante ao plano, considerou que existiam demasiadas plataformas eletrónicas e que, 

por vezes, a informação pedida era a mesma. A título de exemplo explicou que um dirigente que 

pretendesse realizar uma atividade com a sua secção teria de inserir a informação em duas 

plataformas – SIIE e GEO Scout, e que isto não era simplificar, nem facilitar a vida aos dirigentes, 

causando também transtorno nos parceiros, que recebiam os formulários a informar da 

realização das atividades. Consequentemente, entende como necessário existir uma integração 

de dados e reformular o SIIE e terminou dizendo que as diversas plataformas deveriam estar 

ligadas e permitirem a partilha de informação. 

 

Após o período de discussão, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, pediu à Junta 

Central que realizasse os esclarecimentos necessários. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, começou por afirmar que concorda com o conselheiro Jaime 

Pereira, quando este referiu a densidade do plano em termos de ações e projetos. Disse a este 

respeito que no CNE a gestão associativa estava cada vez mais pesada, com uma maior oneração 

de recursos humanos e financeiros das diversas estruturas. Considerou essencial fazer uma 

reflexão sobre as exigências inerentes à nossa ação pedagógica e à formação de adultos, bem 

como uma reflexão respeitante à sustentabilidade financeira das diversas estruturas que 

constituem a máquina associativa; e acrescentou que esta ideia tinha sido reforçada na reunião 

de chefe regionais, tendo a Junta Central sugerido que se aproveitasse o fórum do Centenário 

para essa reflexão, com todos - Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros. Ainda em 

resposta ao conselheiro Jaime Pereira, disse que poderia ser interessante a alocação dos 

recursos humanos às diversas áreas, no entanto, os recursos encontravam-se dispersos por 

várias áreas, sobretudo desde que se terminou com a figura do secretário executivo alocado a 

áreas específicas. Assim, a ocorrer essa alocação teria de ser com base numa estimativa. No que 

respeita à Campanha Calendário, esclareceu que, inicialmente, o seu entendimento era de 
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terminar com a mesma, por considerar não existir procura de calendários em papel e por uma 

questão de sustentabilidade ambiental. No entanto, manifestou estar a ser difícil encontrar uma 

solução que substitua aquela campanha, designadamente, atendendo ao objetivo da 

disseminação da imagem do CNE através de calendários impressos, por se tratar de uma 

campanha com 40 anos de existência, e que permite uma angariação de fundos para os quatro 

níveis do CNE - sendo que mais de metade do valor era absorvido diretamente pelo nível local. 

Assim, disse considerar ser difícil encontrar uma solução que venha substituir os 400.000 

calendários, que já se venderam mais do que uma vez. Essa eventual solução teria de ser útil, 

mais sustentável e mais transversal no público-alvo. Relativamente à listagem de todas equipas 

nacionais, solicitada pelo conselheiro António Vilaça, esclareceu que a mesma existe: são 47 

equipas, e constava das páginas 33 e 34 do Plano Trienal; sendo que aquele plano anual (páginas 

6 – 22) tais equipas eram referenciadas em subtítulos, ao longo do texto. No que respeita à 

avaliação de desempenho esta encontrava-se a ser realizada, de forma mais estruturada, desde 

que a política de recursos humanos existia; e esta consistiria em: autoavaliação do funcionário, 

atendendo aos projetos em que esteve envolvido; feedback de cada uma das pessoas a quem 

esses projetos respeitavam; receção do feedback de cada uma das pessoas a quem essa linha 

de avaliação se dirigia; discussão entre os coordenadores das várias áreas e o diretor dos 

serviços; e, por fim, trabalho de discussão na Junta Central. A avaliação baseava-se em três eixos 

de avaliação: o que foi bem feito pelo profissional naquele projeto; o que era preciso melhorar; 

e quais os recursos necessários para fazer melhor. Desse processo, e conforme os resultados 

obtidos, poderia resultar um aumento salarial ou a evolução na carreira. Por fim, informou que 

o processo estava atrasado. Relativamente ao teletrabalho, e durante o período pandémico, 

foram respeitadas as diretrizes governamentais; naquele momento encontravam-se a fazer uma 

experiência-piloto para aplicabilidade de um regime híbrido, aplicável de acordo com a função 

desempenhada e experiência; pelo que existia um plano de flexibilização; sendo que, no 

momento, todos os colaborares estavam uma vez por semana nos serviços. No que concerne ao 

orçamento disse não concordar com o conselheiro António Vilaça, pois embora só estivessem 

€140.000 consignados para a Secretaria Nacional Pedagógica, os projetos e ações pedagógicas 

encontravam-se dispersos por várias equipas e secretarias, que não apenas a pedagógica; assim 

como existiam despesas de suporte que estavam necessariamente associadas à ação 

pedagógica. Em jeito de resposta ao conselheiro João Teixeira, informou que a Junta Central 

estava em constante reflexão sobre a necessidade de mais parcerias e até de mais atividades, 

no entanto não poderiam esquecer que muitas das atividades existentes eram dirigidas a nichos 

de escuteiros. Ainda a respeito da intervenção do referido conselheiro, esclareceu que a 

longevidade do PIF aumentou também devido à situação pandémica e que esperava que tal 

tempo pudesse ser reduzido. Em resposta ao conselheiro José Machado, disse considerar difícil 

que, atento os prazos que tinham de ser cumpridos para o fecho de contas e a apresentação do 

plano, fosse possível apresentar um draft do plano antes da apresentação pública e final do 

mesmo. Essa tarefa afigurar-se-ia particularmente difícil se fossem consideradas todas as 

restantes tarefas da Junta Central. No entanto, apresentou como sugestão que os conselheiros, 

após a publicação do plano, enviassem os seus contributos, comentários, dúvidas e sugestões, 

não para esvaziar o Conselho Nacional, mas para garantir que haveria mais tempo para discutir 

eventuais alterações e para que estas pudessem ser integradas. A respeito da integração de 

plataformas esclareceu que estavam a pensar nisso, no entanto, que era necessário analisar 

quais os custos dessa integração, por forma a não onerar a associação. 
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O Assistente Nacional, Sr. Padre Luís Marinho, informou que o seu mandato não estava ligado 

ao mandato da Junta Central e que terminava em setembro; acrescentando que já se encontrava 

em funções há nove anos. Informou que o projeto ‘Entrelinhas’ terminava em setembro de 2023 

e que, independentemente do mandato, iria assegurar a continuidade e finalização do mesmo; 

acrescentou, por fim, que as reflexões seriam objeto de partilha e de follow-up. 

 

O Secretário Nacional para Gestão, Manuel Lavadinho, começou por afirmar que a Campanha 

Calendário era a segunda maior do mundo e que seria difícil encontrar uma alternativa, para 

uma campanha que tinha um preço de custo tão baixo e margens tão altas. A esse respeito 

esclareceu que, entre 2015-2019, a Campanha Calendário vendeu mais de 400.000 calendários, 

a um valor de €1,50, o que gerava uma receita para os agrupamentos de €600.000. Disse que 

seria, ainda, necessário olhar para o público-alvo e que a população portuguesa estaria 

envelhecida, pelo que o calendário continuava a ser uma fonte de receita rentável e um produto 

procurado. Relativamente aos custos relativos aos recursos humanos, referiu que já foram 

considerados e apresentados em separado no passado, tendo sido pedido em Conselho Nacional 

que os custos aparecessem em termos globais. Acrescentou que, naquele momento, já não 

existiam recursos humanos alocados por área; pelo que, pediu ao Conselho Nacional que 

esclarecesse de forma definitiva o que pretendia que fosse apresentado no orçamento, e qual o 

nível de detalhe, porque sentia que, por vezes, era difícil ir ao encontro das expetativas dos 

conselheiros. 

 

O Secretário Nacional para o Desenvolvimento e Sustentabilidade, José Rodrigues, reconheceu 

que existia uma lacuna na transição de plataformas e que concordava com a conselheira 

Catarina Miranda, no que respeitava a existência de uma plataforma única de comunicação. 

Concluiu dizendo que iriam trabalhar para encontrar uma solução que resolvesse este problema. 

 

O Secretário Internacional, Ricardo Matos, informou que o Grupo de Lisboa era um grupo 

informal que reunia as associações provindas de países cuja língua tinha por base o latim, e 

confirmou que era um grupo de interesses, de caráter político. Acrescentou que se encontrava 

a decorrer um processo de reflexão sobre qual o caminho que deveria ser seguido por esse 

grupo, uma vez que existiam membros que entendiam que o grupo se encontrava esvaziado de 

qualquer propósito, e algumas associações pertencentes ao Grupo (designadamente as de 

origem francófona e a germânica) pertenciam a outros grupos de interesse, existindo uma 

situação de desigualdade entre as diversas associações. Relativamente à CEL (Comunidade de 

Escutismo Lusófono) informou os conselheiros que tinha existido alguma dificuldade na 

obtenção de resposta das outras associações, no entanto partilhou que o Chefe Nacional e que 

ele próprio estavam a efetuar algum esforço, conjuntamente com a Associação do Brasil, com 

objetivo de criar espaços de reunião no âmbito da CEL. Partilhou que, embora no nível 

institucional não existisse uma relação forte entre as diversas associações, ao nível local existiam 

alguns projetos de parceria entre agrupamentos do CNE e outros grupos locais, pertencentes às 

associações que constituíam a CEL. Esclareceu, ainda, que o CNE tinha dado apoio à participação 

de escuteiros da CEL no ACANAC2022, reduzindo a taxa de pagamento para participação na 

atividade (a taxa da atividade para escuteiros de outras associações era de €250), pois os 

escuteiros da CEL iriam pagar o mesmo que um escuteiro do CNE; dando nota da presença de 
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104 escuteiros da CEL no acampamento. Adicionou que o apoio dado à participação desses 

escuteiros não seria meramente financeiro, mas também burocrático, como a facilitação, junto 

do Governo, da obtenção de vistos para entrada em Portugal. Concluiu dizendo que das 70 

atividades escutistas internacionais que iriam ser realizadas no verão, apenas uma seria num 

dos países da CEL. 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, começou por esclarecer o conselheiro Jaime Pereira, 

dizendo que a Junta Central não se encontrava perdida na sua visão de futuro para o CNE, e que 

o plano, apesar de extenso, demonstrava essa visão estratégica. No que respeitava o projeto 

Bolota e a necessidade de ter uma maior componente pedagógica no mesmo, informou que 

estava a ser trabalhado e que iria ocorrer a dois níveis: reforço na imagem; e reforça na 

mensagem de implementação do método escutista. Ainda no que respeita ao marketing, 

informou que o CNE tinha disponíveis, naquele momento, quatro exposições que poderiam ser 

requisitadas pelas regiões, núcleos e agrupamentos, e que aquelas estavam também disponíveis 

para impressão. Partilhou que estava a ser finalizado um vídeo institucional para promoção da 

associação; e, no âmbito das celebrações do centenário estavam a ser preparados outdoors. 

Relativamente à Flor de lis esclareceu que estava a ser preparada a possibilidade de, no início 

do novo ano escutista, os dirigentes escolherem entre o formato digital e o físico, uma vez que 

o primeiro estava totalmente implementado.  No que concerne à uniformização de plataformas, 

esclareceu que estavam a pensar nisso, no âmbito da construção do novo website e que, nesse 

sentido, uma das possibilidades analisadas era a de aceder a todas as plataformas em 

simultâneo. No entanto, esclareceu que aquele era um trabalho difícil e que levava tempo, 

sobretudo atendendo aos poucos recursos do CNE. A título de conclusão agradeceu o trabalho 

desenvolvido nos grupos de trabalho, e que o mesmo seria essencial para o desenvolvimento 

do trabalho pela Junta Central. 

 

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

e passou à votação da proposta, tendo-se verificado os seguintes resultados: 

 

Votação da Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2022-2023 

Abstenções: 5 (cinco) 
Votos contra: 0 (zero) 
Votos a favor: restantes 

Foi aprovada a Proposta Plano e Orçamento da Junta Central 2022-2023, com cinco 
abstenções e zero votos contra. 

 

 

Terminada a votação, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, pelas dezoito horas, 

declarou suspensos os trabalhos da Ordem do Dia, sendo os mesmos retomados na manhã do 

dia seguinte, três de julho. 
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Pelas nove horas do dia três de julho de 2022, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais 

confirmou a existência de quórum, com 129 conselheiros, 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 apresentação da proposta de deliberação do ponto 3 e) da Ordem de 

Trabalhos. 

 

 

PONTO TRÊS C – Proposta: Política de Envolvimento Jovem 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, dirigiu-se aos 

conselheiros referindo que os trabalhos passariam a ser presididos pela Vice-Presidente da Mesa 

dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, solicitou ao proponente, a 

Junta Central, a apresentação da proposta. 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, começou por explicar que aquela política nascia dos 

jovens conselheiros e que na fase de discussão pública tinham recebido propostas de alteração, 

formais e informais, que tentaram acolher. Reforçou que não se pretendia alterar os Estatutos, 

nem os regulamentos, mas que se pretendia potenciar o que já se fazia de bom no CNE, através 

da boa e adequada implementação do método escutista. A proposta visava consolidar o 

caminho que se pretendia fazer no que respeitava ao envolvimento de jovens dentro do CNE, e 

pretendia, ainda, afirmar o que de bom já se fazia naquela área fora da associação. Terminou 

referindo que era um documento simples, mas não simplista, porque se pretendia com ele uma 

clara perceção da temática fora e dentro do CNE. Neste seguimento, passou a palavra aos jovens 

conselheiros, Mafalda Claro e Tomás Apolinário, que estiveram envolvidos na elaboração do 

documento e que o iriam apresentar. 

 

Os caminheiros Mafalda Claro e Tomás Apolinário, começaram por explicar que o objetivo do 

documento era potenciar o que já se fazia no movimento desde o primeiro acampamento. 

Efetuaram uma resenha histórica dos marcos que tiveram efeito direto na proposta em 

apresentação, designadamente, o Fórum Mundial de Jovens no Japão. Salientaram que o CNE 

foi seguindo o caminho que a OMME tinha feito, estando o CNE sempre a par daquilo que eram 

as diretrizes da OMME naquela área, e que aquele acompanhamento estava a ser feito através 

da realização de eventos e ferramentas. Nesta senda, salientaram o Cenáculo Nacional e o 

primeiro Encontro Nacional de Guias, pois demonstravam que o CNE estava a fazer caminho no 

que respeitava aquela temática. Por fim, informaram que, em 2021, se tinha realizado o último 

Fórum Mundial de Jovens, uma vez que a OMME considerava que ao nível mundial já existia 

espaço suficiente para envolver os jovens ao nível das diversas estruturas da OMME, não sendo 

necessário criar um espaço específico para o efeito. Contextualizaram que na elaboração da 

proposta foi necessário definir o que deveria caber no conceito de ‘jovem’ no âmbito daquela 
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política, e a este respeito foram considerados dois critérios: todos aqueles que eram objeto do 

método escutista, pessoas dos 6 aos 22 anos de idade; e dirigentes e candidatos a dirigentes até 

aos 30 anos de idade. Explicaram que o primeiro critério respeitava a necessidade de potenciar 

o que era feito ao nível do envolvimento de jovens, através da implementação do método 

escutista, sendo que os lobitos e os exploradores também eram envolvidos, desde cedo, em 

processos de tomada de decisão. O segundo critério partia da premissa de que jovens dirigentes 

deveriam ser envolvidos nos processos de tomada de decisão do CNE e, por isso, tinham optado 

por os considerar. Assim, e para efeitos da política, 82% do CNE era considerado ‘jovem’ e aquela 

política ser-lhe-ia aplicável. De seguida, esclareceram que o conceito de envolvimento de jovens 

já se encontrava definido, no entanto, que podia e deveria ser desenvolvido, salientando a 

necessidade de os jovens serem ouvidos e envolvidos e, ainda, fazerem parte da solução, 

propondo e decidindo. Consideraram que o envolvimento era mais do que auscultar, pois era 

dar aos jovens conhecimento da realidade (do problema) e questionando-os sobre possíveis 

soluções; tendo sido com esta premissa que a proposta tinha sido elaborada. Explicaram os cinco 

principais objetivos da política: potenciar a criatividade e o espírito crítico dos jovens, levando-

os a pensar “fora da caixa”, uma vez que esta seria uma forma de contribuir ativamente para 

solução de problemas; garantir a representatividade dos jovens nos processos de tomada de 

decisão, isto porque os jovens conseguiam rever-se mais quando eram envolvidos na decisão; 

fortalecer a ligação entre jovens e adultos, uma vez que era fundamental potenciar o diálogo 

intergeracional; fomentar o sentido de responsabilidade, com o envolvimento de jovens nos 

processos de tomada de decisão, a decisão seria também uma expressão do jovem e ele seria 

também responsável por ela; e ajudar os jovens a desenvolver integralmente as suas 

capacidades, focando as oportunidades que surgiam dentro da normal implementação do 

método escutista. A respeito da secção ‘Caminhos a seguir’ explicaram que se pretendia uma 

clara indicação dos vários caminhos que poderiam ser seguidos a respeito do tema. Concluíram 

afirmando que aquele documento reunia todas as condições para ser aprovado pela 

unanimidade dos conselheiros presentes e que, na senda do que o Rui, Presidente do Conselho 

Nacional da Juventude, tinha referido, entendiam que com aquela política o CNE estaria mais 

capacitado para demonstrar à sociedade o que era feito em termos de envolvimento jovem e 

qual o impacto social daquela ação. 

 

A Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, abriu período de discussão 

da proposta apresentada. 

 

O Conselheiro Bruno Mota, caminheiro da Região de Braga, congratulou-se pelo facto de estar 

presente no Conselho Nacional e por estar a fazer parte da discussão e votação de um 

documento tão importante para o CNE. Em relação à proposta apresentada, demonstrou 

entender que o documento vinha colmatar duas grandes necessidades do CNE, nomeadamente 

promover um envolvimento dos jovens com maior qualidade. Entendia que embora o 

envolvimento estivesse na gênese do método escutista, por vezes, no CNE se ficava feliz com a 

mera participação do jovem, ainda que esta não fosse com grande conteúdo, pelo que a política 

propunha uma verdadeira aliança geracional, na qual os jovens não eram ouvidos apenas de seis 

em seis meses, mas com um envolvimento permanente e constante, trazendo-os para todas as 

discussões e assegurando uma maior perceção das decisões tomadas. Referiu que o Núcleo de 

Barcelos tinha várias plataformas/atividades que promoviam o envolvimento, sendo que, tinha 
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sido possível mudar a vida de alguns jovens que foram envolvidos nos processos de tomada de 

decisão; e que considerava ser necessário trazer os caminheiros, de igual para igual, na discussão 

dos temas, fornecendo-lhes todo o enquadramento necessário para uma compreensão 

profunda dos temas discutidos, pois, caso contrário, as soluções apresentadas pelos jovens não 

fariam sentido e não corresponderiam às necessidades da Associação. Salientou, ainda, a 

importância da difusão vertical no movimento, uma vez que era mais fácil pensar no caminheiro 

a participar numa reunião da Junta Central, do que numa reunião do Agrupamento, sendo 

essencial que o envolvimento começasse na base – no agrupamento e na secção. Concluiu 

manifestando considerar ser necessário mudar a mentalidade, ao parar de reduzir o 

envolvimento a uma mera consulta e passar a encará-lo como um processo mais abrangente. 

 

O Conselheiro José Machado, dirigente da Região de Lisboa, referiu que o tema era importante 

e que hoje era muito mais acolhido pelas entidades políticas, culturais, sociais e internacionais. 

Salientou que, na década de 80, quando o CNE passou a ser considerado uma associação de 

jovens, era na verdade uma associação de crianças, tendo aquele elemento bloqueador sido 

ultrapassado e, portanto, entendia que também seria ultrapassado, no que respeita às relações 

externas, naquele momento. Efetuou uma pequena resenha histórica sobre o envolvimento de 

jovens no CNE e do diálogo intergeracional, salientando que houve tempo em que os dirigentes 

que estavam nas estruturas nacionais, regionais e de núcleo eram dirigentes com idade inferior 

a 25 anos. Neste seguimento, referiu que a prática respeitante ao envolvimento de jovens foi 

mudando conforme as necessidades sociais e culturais. Consequentemente, considerava que o 

Conselho Nacional teria, no futuro, de discutir a evolução da prática do envolvimento de jovens 

no CNE, sobretudo nos agrupamentos. 

 

O Conselheiro João Teixeira, dirigente da Região de Lisboa, começou por fazer uma breve 

resenha histórica no que respeitava a sua experiência enquanto jovem dirigente, candidato à 

Junta Central, para a qual tinha sido eleito com 20 anos, exemplificando como os estatutos e 

regulamentos estavam, por vezes, desadequados daquilo que era a realidade da Associação. 

Neste seguimento, referiu que o caminho do envolvimento de jovens no CNE tinha começado a 

ser trilhado no mandato do dirigente António João Costa, com a criação de um departamento 

de envolvimento juvenil, passando a envolver-se os jovens no nível local, regional, nacional e 

até internacional. Referiu que o essencial para que esse envolvimento surgisse no passado tinha 

sido a confiança; o que falta muitas vezes. Salientou que, face à eventual aprovação daquele 

documento, talvez fosse necessário rever os Estatutos do CNE no que respeitava às idades das 

secções; e que os regulamentos e estatutos do CNE tinham de ser alterados e estar em 

concordância com a proposta eventualmente aprovada. Aproveitou, ainda, para salientar que, 

quando colaborador profissional do CNE, tinha-lhe sido pedido um documento designado por 

“Política de Representação Externa do CNE”, o qual nunca tinha sido apresentado em reunião 

de chefes regionais e nunca tinha sido discutido em Conselho Nacional. Entende que era 

necessário discutir aquele documento, porque se encontrava ligado ao documento que se 

encontrava a ser discutido naquele momento, uma vez que remetia para a participação dos 

jovens nos Conselhos Municipais de Juventude, no Conselho Nacional de Juventude, entre 

outros. Aquele documento não reduzia o envolvimento aos jovens, mas falava das diversas 

formas possíveis de participação. Assim, chamou a atenção da Junta Central para a necessidade 

de se discutir aquele documento. Concluiu dizendo que, ao nível local, era essencial a promoção 
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da participação dos caminheiros nos Conselhos de Agrupamento, Regionais e de Núcleo, que 

era para garantir que chegados ao Conselho Nacional os jovens estivessem aptos a participar. 

 

A Conselheira Catarina Miranda, dirigente da Região de Braga, considerou que, pela boa 

implementação do método escutista, o CNE já realizava o envolvimento de jovens. A título de 

exemplo, referiu que, em 1993, a Região de Braga tinha elegido o mais jovem chefe regional de 

sempre, com 27 anos de idade, sendo um verdadeiro paradigma do que era envolver os jovens; 

relembrando que o “ask the boy” era uma característica essencial do método escutista e que 

através dele já se estava a envolver os jovens. Mencionou, ainda, que a proposta não podia 

reduzir-se ao papel, mas que era essencial começar o trabalho de envolvimento no agrupamento 

e em termos reais. Por fim, informou que a Região de Braga teria como tema, no ano escutista 

seguinte, ‘Inspirar Mais’, pois devemos inspirar os jovens a participar e estar presentes. 

 

O Conselheiro António Vilaça, dirigente da Região de Lisboa, começou por parabenizar a Junta 

Central pela proposta apresentada, deixando claro que era favorável à mesma. Demonstrou 

preocupação relativamente ao ponto 7.1.1, no qual se previa a avaliação das equipas de 

animação de forma secreta, considerando que o secretismo associado àquela avaliação não fazia 

sentido em ambiente escutista, considerando essencial uma reflexão a esse respeito. Afirmou 

que nos ‘Caminhos a Seguir’ deveria estar espelhado outros espaços para o envolvimento de 

jovens, além dos conselhos municipais de juventude, conselhos regionais, entre outros; sendo 

importante criar espaços de envolvimento, faltando pistas para que o dirigente, ao nível local, 

pudesse criar esses espaços. Reforçou, ainda, que era essencial que aquele documento fosse 

implementado na prática e que para isso ocorrer seria necessário existirem alterações ao 

Regulamento e Estatutos. Referiu que o CNE tinha um logo caminho a fazer ao nível da 

implementação de alguns aspetos do método escutista e a esse respeito salientou as situações 

em que os jovens não eram chamados a escolher o seu projeto, não se realizavam conselhos de 

guias, entre outros. Terminou dizendo ser essencial uma atuação conjunta para solucionar 

aquelas situações problemáticas. 

 

A Conselheira Diana Cardoso, dirigente da Região de Setúbal, salientou a necessidade de 

envolver os jovens desde o nível local, através dos conselhos de guias, da aplicação do método 

projeto e desde logo, com os lobitos; considerando este percurso essencial para que eles possam 

e saibam intervir mais tarde. Falou também na necessidade de existir confiança, pois era 

importante que os dirigentes se recordassem de quando eram caminheiros e como, nessa 

época, gostavam de ser envolvidos. Referiu que, quando se convidam jovens para colaborar nas 

equipas era essencial dar-lhes o acompanhamento necessário para que desenvolvessem as suas 

funções com sucesso e que esse envolvimento nas estruturas era essencial para preparar o 

futuro da associação. Manifestou concordar com a posição do dirigente António Vilaça a 

respeito da avaliação, dizendo que no CNE havia dificuldade em avaliar, embora fosse uma das 

fases do método projeto. Compreendia o motivo pelo qual o secretismo estava considerado no 

documento, no entanto entendia que isso não era salutar, nem bom para o CNE, razão pela qual 

entendia que tal ponto devesse ser retirado. No que respeita o envolvimento na comunidade, 

afirmou que aquele era um problema do CNE e não dos jovens, na medida em que muitos 

agrupamentos viviam fechados em si próprios e pretendiam que os jovens fossem ativos na 

comunidade e estivessem envolvidos com ela, quando o CNE (através do agrupamento) não o 
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fazia. Considerou o documento proposto a votação importante e que devia ser aprovado, mas 

que o envolvimento de jovens devia e tinha de ser objeto de reflexão contínua. Concluiu dizendo 

que era essencial fazer caminho com os jovens. 

 

A Conselheira Esther Relvas, dirigente da Região de Lisboa, agradeceu a proposta apresentada 

e o facto de a mesma ter sido elaborada e apresentada por jovens, referindo que esse aspeto 

dizia muito do documento. Referiu a importância de a política de envolvimento de jovens ser 

aprovada, pois embora a estrutura nacional e algumas locais/regionais estivessem no momento 

a fazer trabalho naquela área, existiam agrupamentos que não envolviam os jovens. 

 

O Conselheiro Leonel Fernandes, dirigente da Região de Leiria-Fátima, disse não ver o mundo 

diferenciando entre géneros ou idades, mas sim ver pessoas, com capacidades e com 

competências. Portanto, considerava que dali a dois anos se iria estar, em Conselho Nacional, a 

discutir um documento designado por ‘Política de Envolvimento’, que incluiria todos. Alertou 

para o quórum presente na sessão, referindo que apenas 80 das pessoas presentes não tinham 

ido por inerência do cargo, significando que apenas 80 pessoas tinham ido voluntariamente e 

que, a isto, se chamava ‘política de não envolvimento’. Nesse contexto, considerava que, apesar 

do excelente trabalho realizado por aquela Mesa, o CNE precisava de fazer uma profunda 

reflexão sobre o envolvimento. 

 

O Conselheiro Carlos Pacheco, dirigente da Região de Lisboa, apresentou os parabéns pela 

proposta ora apresentada e identificou um dos aspetos positivos da política, o pretender auxiliar 

os dirigentes na boa implementação do método escutista. Referiu a responsabilidade que cada 

um dos conselheiros tinha em participar no Conselho Nacional, sendo essencial que no exercício 

dessa função de conselheiro, os caminheiros e dirigentes que ali tivessem assento levassem 

essas discussões e decisões às suas regiões, núcleos e agrupamentos. Para que o envolvimento 

aconteça, concordou que era necessária a existência de confiança, no entanto considerou ainda 

essencial reconhecer aquilo que era feito pelos jovens e incentivá-los. Disse ser necessário existir 

reconhecimento e incentivo para que os jovens possam errar em segurança dentro do CNE.  

 

O Conselheiro Filipe Roxo, dirigente da Região de Lisboa, manifestou considerar boa a proposta 

apresentada, mas demonstrou preocupação quanto à eventual alteração das idades, 

designadamente da IVª Secção, uma vez que considerava essencial deixar os caminheiros 

participarem enquanto o são. 

 

A Conselheira Emília Lima, dirigente da Região dos Açores, congratulou-se pelas intervenções 

feitas e pela proposta e referiu considerar essencial que a proposta se tornasse uma realidade 

e que se deveria envolver os jovens desde tenra idade (lobitos), concordando com a intervenção 

do dirigente Leonel Fernandes, designadamente no que respeitava à necessidade de existir uma 

política de envolvimento para todos e não só para jovens. 

 

O Conselheiro Jaime Pereira, dirigente da Região de Braga, salientou que o objetivo do CNE era 

educar através e para o envolvimento de jovens e, por isso, evidenciou o papel essencial que o 

adulto tem neste processo. Neste seguimento afirmou que se o método for corretamente 

implementado o envolvimento de jovens ocorre. A título de exemplo do que se faz menos bem 
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referiu o Cenáculo, pois entendia que aquela atividade estava aquém do que se pretendia, 

porque os jovens idealizam e discutem, mas depois não apresentavam as propostas em sede de 

conselho, perdendo-se, assim, o efeito prático da discussão. Entendia que o envolvimento de 

jovens nas estruturas nacionais e intermédias (nas equipas de staff) tinha, por vezes, um efeito 

subversivo, uma vez que limitava a vivência dos caminheiros naquilo que era a vivência de IV 

secção, ou seja, por vezes os caminheiros estavam a fazer o trabalho de dirigentes. Concluiu 

dizendo que era necessário educar os dirigentes, pois aquela política só seria implementada se 

houvesse uma cultura de envolvimento. 

 

O Conselheiro João Armando Gonçalves, Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, a título 

de questão prévia, e no seguimento da intervenção do dirigente Jaime Pereira, começou por 

esclarecer a respeito do Cenáculo que os Caminheiros podiam falar, mas que se não existisse 

ninguém para ouvir as suas propostas dificilmente aquelas seriam discutidas. De qualquer 

maneira salientou que, em setembro de 2020, tinha sido discutida uma proposta em Conselho 

Nacional que tinha nascido num Cenáculo de Núcleo. A respeito do envolvimento de jovens, 

começou por esclarecer que sempre o defendeu, tanto no escutismo (nos diversos níveis em 

que esteve envolvido), como na sua vida profissional (na elaboração de teses a respeito do 

assunto). Saudou a iniciativa de elaboração de uma política de envolvimento de jovens, cuja 

existência considerava essencial para o CNE. Disse ter lido as duas versões e que a elaboração 

de um documento daquele género era, de facto, um exercício generoso; no entanto, 

considerava que a proposta ora apresentada ficava aquém do esperado no que respeitava ao 

diálogo intergeracional. Considerava ser necessário comprometer os menos jovens com o 

envolvimento de jovens e nessa medida teria sido interessante quer na elaboração, quer na 

apresentação da proposta ter um elemento mais velho envolvido. A mescla geracional, desde a 

construção do documento, poderia ter evitado algumas falhas que detetou na proposta (não do 

ponto vista histórico, mas do ponto de vista do conceito). Nesse seguimento, salientou que o 

documento misturava/confundia três áreas diferentes do envolvimento de jovens: educativa, 

através da implementação do método; participação dentro da associação; e a representação 

externa. Pois aquelas eram as áreas que compunham a política mundial de envolvimento de 

jovens em vigor naquele momento. Entendia que aquela confusão, entre outras, teria sido 

evitada se tivessem promovido o diálogo intergeracional na elaboração do documento. Referiu, 

ainda, que alguns conceitos existentes no documento estavam desatualizados, que existia 

alguma confusão entre aquilo que era auscultar e a participação plena, e que faltavam 

referências aos diversos tipos de participação existentes. Entendia que o documento deveria ter 

mais substrato, quer conceptual, quer no que respeitava às referências escutistas que fazia, 

mencionando que não existia uma única referência no documento à política mundial existente, 

sendo apenas referenciada a política aprovada em 1971. Concluiu dizendo que o documento 

representava um bom princípio, no entanto não era a política que o CNE deveria e poderia ter, 

uma vez que entendia que o CNE tinha capacidade de pensamento e de experiência, que 

permitia ter uma melhor política de envolvimento de jovens; pelo que, a ser aprovada, esta 

proposta teria de começar a ser revista desde logo. Terminou dizendo que, por todos os 

argumentos apresentados, não poderia votar favoravelmente a proposta. 

 

De seguida, a Vice-Presidente da Mesa, Joana Bastos, chamou a Junta Central para prestar os 

esclarecimentos necessários.  
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O Chefe Nacional, Ivo Faria, começou por congratular a equipa que elaborou aquela proposta, 

ainda que a mesma viesse a precisar de melhorias no futuro. Disse concordar com o dirigente 

João Teixeira a respeito da confiança, no entanto entendia que a confiança tinha de ser mútua: 

os dirigentes confiar nos jovens; e os jovens confiarem nos dirigentes e nas oportunidades por 

estes criadas. Referiu que as equipas nacionais estavam constituídas em 40% por jovens, entre 

caminheiros, jovens dirigentes e um pioneiro, e era aquele envolvimento intergeracional que 

permitia fazer caminho. Entendia haver muito trabalho a fazer no que ao envolvimento de 

jovens diz respeito, nomeadamente nos níveis intermédios, pois a falta de envolvimento de 

jovens em algumas regiões poderia levar à estagnação do Escutismo. Mencionou, também, a 

necessidade de alterações regulamentares, a título de exemplo, falou dos caminheiros que 

pertenciam às equipas nacionais que tinham de ser designados como assessores, porque era a 

designação regulamentarmente prevista para eles. No entanto, aqueles assessores não podiam 

participar nos Conselhos Nacionais e os Caminheiros sim, criando-se aqui uma certa 

disfuncionalidade entre o que estava regularmente previsto e o que era necessário. Terminou 

dizendo que aquela política era necessária e que, por isso, gostaria que a mesma fosse aprovada. 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, informou que na criação daquela política todas as 

gerações tinham sido envolvidas e que apresentaram à Associação uma política simples, que 

todos entendessem nos diversos níveis do CNE e que respondesse às necessidades. Explicou que 

o pensamento estratégico passou por criar um documento simples que fosse compreendido por 

qualquer um. O documento surgia como documento orientador, no entanto, reconhecendo que 

os documentos orientadores não estimulavam a leitura dos vários intervenientes que 

constituíam o CNE, optaram por transformar o documento numa política, para garantir que o 

mesmo era discutido e aprovado por toda a associação. O documento tinha como origem um 

documento que tinha surgido no primeiro Conselho Nacional de Guias, e que a necessidade de 

secretismo na avaliação dos dirigentes advinha desse documento. Assim, e não sendo uma 

característica essencial do documento, pediu para retirar do ponto 7.1.1 a menção a secretismo 

na avaliação da equipa de animação, retirando-se a expressão “de forma secreta”. Referiu que 

a política pretendia incentivar à participação externa dos jovens e, por fim, informou que 

existiriam documentos de suporte para operacionalizar a aplicação da política de envolvimento 

jovem ora apresentada. 

 

Tomou da palavra a Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, Joana Bastos, que 

solicitou ao Chefe Nacional Adjunto que reafirmasse o que pretendia retirar da proposta.  

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, esclareceu que se pretendia retirar da proposta a 

expressão “de forma secreta” no ponto 7.1.1. 

 

Não havendo mais inscritos, a Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais encerrou o 

debate e passou à votação da proposta, tendo sido apurados os seguintes resultados. 
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Votação da Proposta Política Envolvimento Jovem 

Abstenções: 14 (catorze) 
Votos contra: 0 (zero) 
Votos a favor: 99 (noventa e nove) 

Foi aprovada a Proposta Política Envolvimento Jovem, com noventa e nove votos a favor, 
zero votos contra e catorze abstenções. 

 

 

Terminada a votação, a dirigente Joana Bastos passou novamente a condução dos trabalhos ao 

Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, que prosseguiu para o ponto três D da Ordem de 

Trabalhos. 

 

 

PONTO TRÊS D – Proposta: Mensageiros da Paz – suspensão do programa 

 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais deu início à discussão da proposta solicitando 

ao convidado David Ribeiro, dirigente da Região do Porto, como primeiro proponente da 

proposta, para fazer a sua apresentação. 

 

O convidado David Ribeiro, dirigente da Região do Porto, deu início à sua exposição fazendo 

referência que a proposta pretendia, na essência, lançar uma reflexão sobre a forma como, e 

por quem, a associação era financiada. Sublinhou que o programa ‘Mensageiros da Paz’ era uma 

atividade que pretendia promover o espírito de paz e união entre os povos, no entanto, da 

questão estava em quem patrocinava e financiava aquela atividade, com trinta e sete milhões 

de dólares que, no caso, era a Arábia Saudita. Manifestou considerar que, o facto de ser aquele 

país a financiar não dava credibilidade ao projeto, porque, como era público, naquele país havia 

violação dos direitos humanos e fundamentais, quer de estrangeiros quer de locais. 

Acrescentou, também, que no ano de 2021, na União Europeia tinha sido condenada a Arábia 

Saudita por aplicar a pena de morte a menores de idade. Referindo que o movimento escutista 

sempre promoveu a paz e união entre os povos, considerava que este não necessitava de ter o 

financiamento de um Estado ou entidade, e que não deveria ser financiado por aquele Estado 

para, assim, ser independente. Para finalizar, informou os conselheiros que da proposta 

apresentada retirava o ponto 3 (“A Junta Central comunique à OMME a presente deliberação 

do Conselho Nacional de Representantes “).  

 

De seguida, o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais abriu período de inscrições e debate. 

 

A Secretária Nacional Pedagógica Raquel Kritinas, tomou a palavra e apresentou o programa 

em debate, assim como o trajeto do CNE em relação ao mesmo. Referiu que o programa tinha 

como objetivo principal a promoção da paz e que os projetos pedagógicos que o CNE havia 

realizado naquele âmbito não tinham recebido qualquer apoio financeiro do fundo em questão. 

Informou que, em 2017, o Conselho de Segurança da ONU tinha colocado a coligação liderada 
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pela Arábia Saudita na lista dos países que tinham crianças em conflitos armados e, por aquele 

facto, o CNE tinha suspendido o programa, tendo dado nota à OMME e à organização europeia. 

No entanto, desde 2017, os relatórios do Conselho de Segurança da ONU tinham vindo a 

demostrar uma evolução por parte da coligação liderada pela Arábia Saudita, os quais deixavam 

de fazer aquela referência a violações e passado a fazer recomendações, pelo que a Arábia 

Saudita tinha saído da lista negra dos países que cometiam violações graves contra crianças e 

jovens. Naquele contexto, e tendo deixando de se verificar os factos que determinaram a 

suspensão do programa, foi decidido levantar a suspensão do programa ‘Mensageiros da Paz’. 

A conselheira terminou referindo que se não confiássemos nas instituições como a OMME 

estávamos mal porque aquela organização também se regia pelos mesmos valores do CNE. 

 

O conselheiro Rui Teixeira, dirigente da Região de Setúbal, informou que foi coordenador 

daquele programa a nível nacional, entre 2015 e 2017. Salientou que a OMME tinha dado muita 

importância àquele programa e formação aos embaixadores para promover a insígnia, pelo que 

os ‘Mensageiros da Paz’ Portugal era um programa nosso. O mesmo programa tinha sido 

realizado junto de muitos dos nossos escuteiros, e não tinha sido recebido qualquer fundo da 

fundação. Referiu também, que integramos a OMME e se havia dúvidas, questões ou 

desconfiança seria junto daquelas instituições/organização que se deveriam fazer questões. 

Questionou, ainda, se seria só sobre aquele programa que suscitava dúvidas ou se se duvidava 

de algo mais, concluindo dizendo que aquele tipo de dúvidas e esclarecimentos deveriam ser 

feitos em fóruns próprios que não o Conselho Nacional. 

 

O conselheiro Paulo Ribeiro, dirigente da Região de Lisboa, iniciou dizendo que não colocava 

em causa o programa, mas que considerava existe uma grande hipocrisia relativamente àquela 

questão. Estava de acordo com a proposta, pois mesmo estando de acordo com o programa não 

se poderia fechar os olhos ao financiamento do programa. Vindo da Arábia Saudita, seria 

compactuar com um estado autocrático, sem direitos humanos, com a secundarização do papel 

da mulher, pelo que os valores daquele estado não estavam de acordo com os nossos valores. 

Considerava, assim, que se poderia enviar uma mensagem política e naquele conselho tomar 

decisão para reportar à OMME. Sublinhou não se tratar do programa, mas sim do seu 

financiamento. Não sabendo a origem de todos os fundos que financiavam o movimento 

escutista, mas conhecendo que este era financiado pela Arábia Saudita entendia ser de mostrar 

o nosso desagrado pela utilização do movimento escutista para um país branquear o que faz. 

 

O Secretário Internacional, Ricardo Matos, referiu que em 2017 quando o CNE suspendeu a 

promoção do programa tinha enviado um email à OMME a dar nota daquele facto e, assim, dar 

um sinal; do qual se obteve resposta. Referiu, ainda, que aquele fundo apoiava e suportava 

muitas dimensões e atividades promovidas pela OMME; e que acredita que a OMME era uma 

entidade séria e confiável, que escrutinava seriamente os patrocinadores. Concluindo dando 

nota de uma reunião recente com a OMME na qual foram informados de que a Arábia Saudita 

tinha deixado de financiar a fundação escutista em 2020. 

 

O conselheiro João Teixeira, dirigente da Região de Lisboa, referiu que muitas associações 

escutistas a nível mundial eram orientadas por governos; e que esta questão era importante, 
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mas que, de alguma forma, seria o “abrir a caixa de pandora”, questionando se se pretendia e 

se estava disposto e disponível para tal. 

 

O Chefe Nacional, Ivo Faria, começou por reforçar a ideia de que temos de ter um nível de 

confiança nas organizações a que pertencemos, das quais fazemos parte e nos servem de 

referência, sendo que também nós devemos fazer o nosso próprio escrutínio no que toca a 

fundos, e referiu, a título de exemplo, que recentemente foi recebida uma proposta de 

financiamento de uma casa maçónica de que B.P. fazia parte e que o mesmo não tinha sido 

aceite. Salientou a importância da confiança em instituições como a OMME, ONU e Vaticano, 

que têm outros meios que para validar e verificar os parceiros com quem mantemos relações; e 

reforçou que aqueles tipos de relações estavam sujeitados a legislação, tanto nacional como 

internacional, relacionada com questões de branqueamento de capitais e também de ética.  

 

O convidado David Ribeiro, dirigente da Região do Porto, fez uma intervenção final, salientando 

o publicado no relatório do Secretário-Geral: a Arábia Saudita tinha deixado de ser mencionada 

por pressão do próprio país, e tinha sido retirado do orçamento as verbas necessárias à comissão 

de peritos independentes para verificar, no local, a existência de violações. Salientou, ainda, que 

nos relatórios da Human Rights Watch e do Parlamento Europeu as violações eram sistemáticas 

e envolviam crianças. Reforçou a ideia de que o financiamento se mantinha não diretamente, 

mas via fundação; sublinhou que a Junta Central detinha informação que não havia partilhado; 

e concordou com o dirigente João Teixeira de que discutir a OMME era uma caixa de pandora, 

referindo que esta já não era a única organização mundial de escuteiros. Por fim, manifestou 

que nem tudo o que estava na OMME era um exemplo e nem tudo deveria ser assumido 

acriticamente. Terminou referindo que temos que ser capazes de falar dos temas e que era 

preciso confiança, mas que esta se faz na verdade e transparência da comunicação e capacidade 

de partilhar os problemas e encontrar soluções com quem nos comprometemos. 

 

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

e passou à votação da proposta, informando que os pontos seriam votados separadamente pois 

poderia haver concordância com um e não com outros. Na sequência, o dirigente David Ribeiro 

informou que retirava o 3º ponto da proposta, mantendo apenas os dois primeiros. 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, colocou à votação 

o ponto 1 da Proposta Mensageiros da Paz – suspensão do programa – “1. O CNE suspenda a 

participação e promoção do Programa Mensageiros da Paz, enquanto for financiado pela Arábia 

Saudita ou por quaisquer Estados ou organizações que, reconhecida e reiteradamente, violem 

os mais básicos direitos humanos reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem.” 

 

Votação do Ponto 1 da Proposta Mensageiros da Paz – suspensão do programa 

Abstenções: 21 (vinte e um) 

Votos contra: 58 (cinquenta e oito) 

Votos a favor: 15 (quinze) 



Ata do Conselho Nacional de Representantes_jul22 

Página 32 de 34 

Foi, assim, rejeitado o Ponto 1 da Proposta Mensageiros da Paz – suspensão do programa, 

com cinquenta e oito votos contra, quinze votos a favor e vinte e uma abstenções. 

 

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

à votação o ponto 2 da Proposta Mensageiros da Paz – suspensão do programa – “2. O CNE se 

abstenha de participar no Programa “Diálogo para a Paz”, enquanto for financiado pela Arábia 

Saudita ou por quaisquer Estados ou organizações que, reconhecida e reiteradamente, violem 

os mais básicos direitos humanos reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem.” 

 

Votação do Ponto 2 da Proposta Mensageiros da Paz – suspensão do programa 

Abstenções: 21 (vinte e um) 

Votos contra: 56 (cinquenta e seis) 

Votos a favor: 14 (catorze) 

Foi, assim, rejeitado o Ponto 2 da Proposta Mensageiros da Paz – suspensão do programa, 

com cinquenta e seis votos contra, catorze votos a favor e vinte e uma abstenções. 

 

 

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. 

 

A conselheira Matilde Gonçalves, caminheira da Equipa de Comunicação do Adro, fez a 

apresentação daquela atividade como sendo um espaço de partilha e aprendizagem na 

animação da fé, informando que a mesma seria realizada em Aveiro, a 10 e 11 de setembro de 

2022, pelo que desafiava todos à participação. 

 

O conselheiro António Coelho, dirigente membro da logística do Adro, informou que o tema 

daquele ano era “Levanta-te e anda”; que as inscrições tinham um valor de 10€ e não incluíam 

alimentação nem estadia, pelo que, quem quisesse participar e ter aquele serviço deveria 

efetuar a sua reserva o quanto antes. Terminou facultando os contactos para informações sobre 

a atividade. 

 

O conselheiro Carlos Pacheco, dirigente da Região de Lisboa, e como Chefe de Núcleo do Oeste, 

agradeceu a presença de todos, realçando os factos de aquele Conselho Nacional ter sido feito 

ao ar livre, e de não se ter limitado a ser apenas um espaço de debate e votação, mas também 

um espaço de atividade, lazer, encontro e partilha. De seguida fez um agradecimento a todos os 
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que se envolveram na organização daquele Conselho Nacional no Centro Escutista do Oeste e 

entregou as lembranças disponibilizadas pelo Município de Caldas da Rainha. 

 

O Chefe Nacional Adjunto, Paulo Pinto, agradeceu a todos a participação e envolvimento, 

dizendo que tinha ficado contente pela aprovação do plano, e que esperava que aquele fosse 

levado às bases. Realçou, mais uma vez, que se vivia o Centenário do CNE, que aquele deveria 

ser marcante para o movimento e, como tal, vivido por todos. Mostrou-se também satisfeito 

pela aprovação da Política do Envolvimento Jovem; agradeceu a proposta sobre o programa 

‘Mensageiros da Paz’, pois tinha sido um momento de reflexão que obrigou a pensar; e 

agradeceu à equipa do CEO pelo bom acolhimento daquele Conselho Nacional. Por fim, 

informou que alguns dos membros daquela Junta Central estavam a ponderar candidatar-se nas 

eleições seguintes para a Junta Central. 

 

A conselheira Raquel Lopes, caminheira da Região do Porto, agradeceu o facto de poder fazer 

parte, enquanto caminheira, daquele Conselho, no qual se tinha aprovado a Política de 

Envolvimento Jovem. Sentia que estava cada vez mais preparada para exercer aquela sua missão 

e sentia-se mais envolvida nas decisões que eram tomadas. Fez referência ao Cenáculo como 

um espaço onde se aprendia sobre o funcionamento do CNE, e concordava com a falta de 

visibilidade das medidas do Cenáculo, considerando que a falta de tempo poderia ser um dos 

motivos; e daí lançou para reflexão a passagem para ciclos de dois anos e não apenas um. 

Referiu, por fim, que a dinâmica dos conselheiros jovens realizada na Região do Porto tinha sido 

muito interessante. 

 

O conselheiro António Vilaça, dirigente da Região de Lisboa, referiu que gostava de ter visto 

mais aplicação prática de propostas vindas do Cenáculo e que, e no seguimento da votação da 

proposta de suspensão do programa ‘Mensageiros da Paz’, na qual se absteve, gostaria que o 

voto de abstenção na nossa associação não contasse como um voto contra, mas sim como um 

voto de abstenção. Demonstrou satisfação com o local daquele acampamento escutista, e o 

facto de o Conselho Nacional ter sido ao ar livre, e com atividades complementares muito boas. 

Sentiu que aquele Conselho tinha sido participado que os anteriores e lamentava os comentários 

sobre a pressa de regressar a casa, considerando que quando se estava naqueles encontros se 

estava com vontade de participar e envolver. Fez, também, um apelo a uma participação mais 

cuidada, em grupos de dirigentes no Facebook, pois algumas formas de discutir e os temas 

demonstrava muito pouco espírito escutista e educação; agradava-lhe a discussão de visões 

diferentes, mas as discussões não deveriam levar para assuntos pessoais. 

 

O Conselheiro Leonel Fernandes, dirigente da Região de Leiria-Fátima, fez um apelo a que os 

documentos que eram aprovados e apresentados nos conselhos, tais como o documento do 

Envolvimento Jovem e as conclusões do Encontro Nacional de Guias tivessem impacto na 

associação. Deixou a sugestão para a integração das várias plataformas informáticas existentes 

no CNE e, por fim, referiu que naquele Conselho Nacional aprendeu uma técnica para que os 

nossos clientes pagassem 15€ para conhecer o nosso programa. 
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O Chefe Nacional, Ivo Faria, agradeceu o contributo de todos e desafiou a que todos vivessem 

as atividades do Centenário e o ACANAC2022 de forma intensa, finalizando a sua intervenção 

agradecendo ao Núcleo do Oeste e ao CEO por ter proporcionado aquela atividade. 

 

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

acordo com o previsto regulamentarmente, a Mesa iria marcar as eleições para os órgãos 

nacionais no dia 05 de março de 2023, pelo que a data do Conselho Nacional Plenário previsto 

para essa data seria na semana seguinte, 11 e 12 de março. Informou, ainda, a pedido da 

Comissão Eleitoral Nacional, que o processo eleitoral seria aberto no dia 25 de outubro de 2022. 

 

Não havendo mais inscritos, a Vice-Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais encerrou o 

Período Pós Ordem do Dia. 

 

 

PONTO CINCO – Oração e Encerramento 

 

 

O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, João Armando Gonçalves, agradeceu aos 

presentes o sentido de responsabilidade para o cumprimento da missão para a qual foram 

eleitos; agradeceu à equipa de profissionais da Junta Central a habitual e excelente colaboração 

na preparação do evento; agradeceu à Junta de Núcleo do Oeste e ao Centro Escutista do Oeste 

por terem sido “cúmplices” naquela atividade, que tinha excedido as altas expectativas, 

entregando uma lembrança na pessoa do Chefe de Núcleo e de um representante do CEO. Para 

finalizar, fez uma reflexão sobre a forma como aquela equipa da Mesa dos Conselhos Nacionais 

organizava e dinamizava os conselhos, pois era sua convicção que pela inclusão de atividades ou 

convidados, não se diminuía aquele órgão, mas, pelo contrário, se acrescentava valor, e 

sobretudo tempo para os conselheiros participarem, se envolverem e partilharem. No entanto, 

caso os conselheiros entendessem que devesse ser de outra forma, se respeitaria essa vontade. 

 

O Assistente Nacional, Padre Luís Marinho, animou a oração final com a citação do evangelho 

do dia anterior, “contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, alegrai-vos antes 

porque os vossos nomes estão escritos nos céus”. 

 

Sem outros assuntos a tratar, pelas doze e trinta minutos, foram encerrados os trabalhos do 

Conselho Nacional de Representantes foram encerrados, dos quais se lavrou a presente ata, 

assinada pelo Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais e, por nós, Secretários, que a 

redigimos. 

 

Presidente, João Armando Gonçalves 

Vice-Presidente, Joana Bastos 

Vice-Presidente, Jorge Noro 

Secretária, Catarina Ribeiro 

Secretária, Daniela Nunes 

Secretário, Paulo Peres 


