Ata Número 14/2018
Conselho Regional Plenário de Braga 22 de Junho de 2018

Ao vigésimo segundo dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu, no Campo Escola de Fraião Braga, o Conselho Regional Plenário de Braga, 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- Votação da ata do Conselho Regional de 02/12/2017.
4- Ordem do dia:
4.1- Discussão e votação do Relatório e Contas Regional de 2017;
4.2- Apreciação e votação do Relatório Trienal Regional de 2014/2017;
4.3- Apreciação e votação do Plano e Orçamento Regional 2018/2019;
4.4 – Eleição do Presidente da Comissão Eleitoral Regional;
4.5 – Eleição da Mesa do Conselho Regional.
5- Período pós Ordem do Dia.
6- Oração e Encerramento.

Ponto um – Abertura e Oração
Às vinte e uma horas e zero minutos, em segunda convocatória, o Presidente da Mesa do Conselho Regional
(PMCR), Chefe José Pedro Sousa, declarou aberto o Conselho Regional Plenário.
Cumprimentou todos os conselheiros e agradeceu a presença de todos, reforçando a importância do Conselho
Regional para uma Região do CNE, porque é neste momento que os Dirigentes se juntam para pensar e
discutir os destinos e objectivos que pretendem para a Região de Braga e para o CNE.
Após este agradecimento, concedeu a palavra ao Assistente Regional, Cónego João Paulo para realizar a
oração inicial.

Ponto dois – Período Antes da Ordem do Dia
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Com o início deste ponto da ordem de trabalhos o PMCR,
concedeu a palavra à Junta Regional.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Começou por saudar todos os presentes, nomeadamente também a
Mesa do Conselho, o Conselho Fiscal e o Assistente Regional.
Agradeceu aos dirigentes da Região que participaram na proposta de revisão estatutária e a todos aqueles que
nos núcleos, agrupamentos colaboraram neste trabalho.

Falou ainda sobre a baixa presença de conselheiros da Região de Braga, no Conselho Nacional Plenário,
colocando em causa a aprovação das propostas levadas pela Região de Braga. Sentiu que a Junta Regional
ficou desamparada no Conselho Nacional Plenário.
Chefe Alexandre Novais (Secretário Regional para o Património) - Informou que a aquisição onerosa da
propriedade junto do Campo Escola de Fraião (CEF), foi aprovada pelo último Conselho Nacional Plenário e
que a escritura será formalizada no próximo dia 21 de Julho de 2018, pelas 15h00, no Campo Escola de Fraião,
dia do aniversário do CEF, convidando todos os conselheiros a estar presentes.
Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 Ferreiros) – Referiu que sentiu vergonha da
representatividade da Região de Braga no último Conselho Nacional. Lamentou a falta de representantes,
nomeadamente das equipas dos núcleos.
Chefe Joana Matos (Secretária Regional para a comunicação) – Esclareceu que sobre a nova lei da protecção
de dados, a Junta Regional ainda não lançou nada sobre o assunto, uma vez que estão a trabalhar com a
equipa nacional sobre esse mesmo assunto.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Tomou da palavra para apelar aos Chefes de Núcleo para
movimentar os dirigentes para a presença nos Conselhos Nacionais.
Chefe Carlos Pereira (CN de VN Famalicão) – Lamentou a falta de presença dos dirigentes da Região no último
Conselho Nacional Plenário, lembrando que do Núcleo de Famalicão foram 40 representantes.
Lamentou ainda a realização de actividades nas datas dos Conselhos Nacionais, para não perdemos por “falta
de comparência”. Acrescentou que houve Núcleos da Região que não estiveram presentes, nem as equipas,
nem os Chefes de Núcleo. Perderam a votação da representatividade dos caminheiros no Conselho Nacional e
sente-se amargurado pela situação que se criou.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa CR) – Com esta última intervenção, o Presidente da Mesa do
Conselho Regional encerrou o período antes da ordem do dia, e passou ao ponto três da ordem de trabalhos.

Ponto três – Votação da Acta do CR de 02-12.2017
O PMCR, concedeu a palavra ao Chefe Carlos Alberto Pereira que propôs uma rectificação à ata,
nomeadamente na página 13, onde se diz o livrinho “xx”, deverá dizer-se livrinho “Sistema de Formação de
Adultos no Escutismo”.
Após esta proposta de alteração, o Presidente da Mesa do Conselho Regional colocou à votação a ata do
Conselho Regional Plenário de 02 de Dezembro de 2017.
A acta foi aprovada com a seguinte votação:
Votos contra – 0 (zero)
Abstenções – 7 (duas)
Seguidamente, passou ao ponto quarto da ordem de trabalhos.

Ponto quatro – Ordem do Dia
4.1. Discussão e votação do Relatório e Contas Regional de 2017
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Concedeu a palavra à Junta Regional.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Começou por fazer uma apresentação global do documento e realizou
uma breve explicitação do conteúdo do mesmo. Iniciou a intervenção pelo Relatório Trienal 2014/2017, tendo
de seguida, abordado e relatório do ano 2017, explicando o documento de forma genérica, tendo assumido
uma explicação mais específica sobre a área da gestão, uma vez que o Chefe Daniel Brandão não se encontra
presente.
Na parte dos adultos e da formação, também realizou uma explicação mais pormenorizada atenta a ausência
dos respectivos secretários, sendo que enalteceu a colaboração do Chefe Salgado, que desde Setembro de
2016 assumiu a direcção da formação.
Referiu que deixava as restantes especificidades para os respectivos Secretários Regionais presentes.
Cónego João Paulo (Assistente Regional) - Apresentou o relatório da área da Assistência, enaltecendo a
colaboração do Padre Henrique Ribeiro pela colaboração que prestou à Assistência Regional.
Chefe Pedro Santos (Chefe Regional Adjunto) – Começou por cumprimentar todos os presentes, passando a
apresentar o relatório da secretaria da comunicação regional e da área do desenvolvimento.
Chefe Nelson (Secretário Regional para o Ambiente e Protecção Civil) – Apresentou o relatório sobre a área
do Ambiente e da Protecção Civil.
Chefe Jorge Lopes (Ex-Secretário Regional para as Actividades Regionais) – Apresentou o relatório sobre a
área das actividades regionais, designadamente dos festivais regionais, abertura do ano escutista.
Chefe Luís Mandim (Ex-Secretário Regional Internacional) – Apresentou o relatório sobre a área
internacional.
Chefe João Silva (Ex-Secretário Regional Pedagógico) – Apresentou o relatório sobre a área pedagógica.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Lembrou que o ano 2017 foi um ano de transição entre as duas equipas
regionais, facto esse que influenciou a execução dos planos.
Chefe Luís Mandim (Ex-Secretário Regional Internacional) – Fez a apresentação das contas em substituição do
Chefe Daniel Brandão – Secretário Regional para a Gestão, ausente do Conselho Regional.
De seguida, pelo Presidente da Mesa do CR, foi concedida a palavra à Presidente do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Regional (CFJR) – Chefe Isabel Valentim para leitura do parecer do CFJR, quanto ao relatório e
contas de 2017, tendo dado parecer favorável à aprovação do mesmo.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Abriu a inscrição para esclarecimentos.

Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 Ferreiros) – Começou por afirmar que a equipa de Braga
prestou um excelente serviço à Região e ao CNE no último Acanac.
Referiu que o relatório regional está a melhorar, nomeadamente na parte das fotografias. Referindo ainda que
o ARAE num encontro “mini motard”, nomeadamente na parte da tarde da festa, em que as meninas não
estavam vestidas da forma mais adequada. Referiu ainda que no relatório havia uma contradição no que se
refere aos números do efectivo, tratando-se de um lapso gráfico.

Chefe João Fernandes (Agrupamento de 455 Vermil e JNG) – Felicitou a JR pelos relatórios apresentados e
referiu que há grandes actividades seguidas, como aconteceu com o Acareg e o Acanac que isso dificulta a
acção das equipas regionais e de núcleo e que se calhar não devíamos ter um protagonismo tão grande nessas
actividades. Gostava ainda de ter acesso ao relatório do Acareg 2016.

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Concedeu a palavra à Junta Regional para responder, a
algumas questões.
Chefe Jorge Lopes (Ex-Secretário Regional para as Actividades Regionais) – Prestou esclarecimentos sobre a
ARAE, designadamente que desconhecia a forma como o grupo musical se apresentava em palco, situação a
rever no futuro.
Chefe João Silva (Ex-Secretário Regional Pedagógico) – Prestou esclarecimentos, dizendo que as grandes
actividades tiram bastante tempo, mas que não há outra hipótese, talvez um sistema de organização diferente
possa ajudar no futuro. O relatório do Acareg está quase finalizado e será entregue.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Disse assumir os lapsos que o relatório possa ter, aceitando as
correcções referidas, julgando não haver necessidade de solicitar ao Conselho Regional qualquer alteração do
relatório. Agradeceu a todos os dirigentes que trabalharam no Acareg e Acanac, sendo que o Acareg é da
responsabilidade da Região, mas quanto ao Acanac a JR assumiu o compromisso quando foi convidada e não
podia deixar de colaborar pela responsabilidade que tem, nomeadamente por ser a Região “berço” e a maior
do país.
Findos os esclarecimentos da Junta Regional, o Presidente da Mesa do Conselho Regional – Chefe José Pedro
Sousa, submeteu o Relatório e Contas Regional de 2017 a votação, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.

4.2. Discussão e votação do Relatório Trienal Regional de 2014/2017

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Concedeu a palavra à Junta Regional para apresentação
do relatório trienal.

Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Fez uma apresentação global do relatório, lembrando que os relatórios
dos 3 anos, já se encontram devidamente aprovados, razão pela qual este relatório é muito mais sucinto, mas
entendiam que o mesmo teria de ser feito, como testemunho da equipa regional. Agradecendo a todos os que
colaboraram com a Junta Regional nestes anos.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Abriu a inscrição para esclarecimentos.
Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 Ferreiros) – Afirmou que os relatórios trienais não constam
do regulamento, são bons instrumentos para se ter uma ideia clara do trabalho desenvolvido, não se podendo
aprovar por não ser legal.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Disse que a apreciação do relatório trienal estava
realizada e que não se iria proceder a qualquer votação.

4.3. Apreciação e votação do Plano e Orçamento Regional para 2018/2019

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Concedeu a palavra à Junta Regional para apresentação do
plano e orçamento regional para 2018/2019.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Começou por fazer uma apresentação global da construção e conteúdos
do documento.
Chefe Pedro Santos (Chefe Regional Adj.) – Apresentou o plano da área do desenvolvimento.
Cónego João Paulo (Assistente Regional) – Apresentou o plano da Assistência Regional.
Chefe António Barbosa (Secretário Regional para os Adultos) – Apresentou o plano para a área dos Adultos.
Chefe Catarina Miranda (Secretária Regional para as Actividades Regionais) - Apresentou o plano para a área
das Actividades Regionais.
Chefe Joana Matos (Secretária Regional para a comunicação) - Apresentou o plano para a área da
comunicação.
Chefe Luís Mandim (Secretário regional para a Gestão) - Apresentou o plano para a área da gestão.
Chefe Alexandre Novais (Secretário Regional para o Património) – Fez a apresentação do plano da secretaria,
terminando dizendo que no plano se esqueceu de colocar que o Apúlia Centro Escutista, fará os seus 50 anos
em 2019.
Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional Pedagógico) – Apresentou o plano para a área da pedagógica.
Chefe Luís Mandim (Secretário Regional para a Gestão) - Apresentou o orçamento para o ano 2019.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) - Abriu a inscrição para esclarecimentos.

Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 Ferreiros) – Disse que no Plano Regional tem de haver datas
naquilo que interfere com os Agrupamentos, caso contrário não se podem queixar no que se refere à
participação dos mesmos.
Disse que era importante que os formando recebessem um “papel” quando fazem uma formação qualquer e
assim têm o problema do percurso resolvido.
Referiu que na página 29, se a ideia é criar um regulamento de formação regional no âmbito da delegação de
responsabilidades para os núcleos, concorda, caso contrário não vale a pena.
Quando ao que consta na página 46, seria óptimo a JR emitir um recibo contabilisticamente válido para os
formando poderem tirar dividendos desse pagamento em sede de IRS.
Na página 49, a questão da designação de “lojas escutistas” é preocupante, porque o CNE faz cedências
através do DMF, e se passarmos a vender para clientes externos podemos ter problemas com a isenção do IRC.
Disse ainda que na página 57, falta o 8º elemento do método.
Na página 61, e sobre a reflorestação do Apúlia Centro Escutista, deviam falar com o “Vivas” que é engenheiro
florestal que agora está na CM de Braga, e/ou fazer uma parceria com a Universidade do Minho, e/ou outras
entidades, para resolver o problema.
Na página 63 não entende o que se quer dizer com a estratégia de desenvolvimento do núcleo e
agrupamentos.
No caso do Campo Escola de Fraião, podia-se aproveitar o orçamento participativo da Câmara Municipal de
Braga, para criar um centro interpretativo do Monte da Falperra, ou um outro projecto do género, por forma a
angariar dinheiro, porque é financiável.
Chefe Pedro Rodrigues – Agrupamento de Requião – Referiu que na área da formação, ficou agradado com o
lançamento dos cursos de segundo nível, CAP I, CAP da IV sendo que os CAL e GAF ficaram um pouco
esquecidos e como chefe de agrupamento também não vê formação para o cargo que ocupa. Acrescentou que
há muita e prolongada formação para os futuros dirigentes e falta formação os cursos de segundo nível.

Chefe João Fernandes – Agrupamento 455 Vermil e JNG – Referiu que na área pedagógica, o plano regional já
devia ter datas para poderem conciliar com os planos de núcleo e agrupamento.

Chefe João Silva – Agrupamento 464 Telhado – Interviu, falando sobre a área do “desenvolvimento”, dizendo
que tem de ser feito um trabalho mais profundo, porque caso contrário não teremos resultados positivos só
com a promoção ou intervenções em Agrupamentos sinalizados. Entende que devemos intervir a pensar em
todos os agrupamentos inserindo a vertente dos adultos e pedagógica.

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Concedeu a palavra à Junta Regional para responder.

Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional Pedagógico) – prestou esclarecimentos, designadamente dizendo que
a falta do 8º elemento do método na página 57 foi um esquecimento. Quanto à estratégia de
desenvolvimento, disse estar de acordo com o Chefe João Silva. Quanto à equipa de reflorestação do ACE, a
equipa tem um engenheiro florestal e duas engenheiras ambientais para fazer o estudo e para se fazer um
trabalho concreto e definitivo. Quanto ao calendário das actividades na área pedagógica, são apenas duas as
actividades, o “Tecoree” e o “Encontro Regional de Guias”, sendo que a primeira é actividade nacional e a
segunda quer acertar com os núcleo a data da mesma.
Chefe Alexandre Novais (Secretário Regional para o Património) – Prestou esclarecimentos sobre as questões
do D.M.F., esclarecendo que os novos públicos que se refere a fls. 49, são os agrupamentos e os escuteiros
que não compram nos DMF locais e que o deviam fazer.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Disse que existe um regulamento de formação regional, que julga ser do
tempo do Chefe Ivo Faria e que nunca mais foi revisto e está desactualizado tendo em conta o novo processo
formativo. Quanto aos cursos do CAL e do GAF, pede ao Chefe Nacional, que peça à secretaria nacional de
adultos, que dê informações para se poder avançar com esses cursos. Quanto à formação para os futuros
dirigentes, o objectivo é fazer uma boa formação dos mesmos, daí a mesma decorrer num espaço mais longo.

Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 Ferreiros) – Disse que pela experiência que tem no
agrupamento, a média de tempo da formação dos futuros dirigentes até à promessa é inferior aos CIP, não
ultrapassando neste momento dois anos.
Presidente da Mesa do Conselho – Agradece a forma como responderam de forma rápida e eficiente, e passa
à votação do plano anual para 2019.
O plano foi aprovado por unanimidade.

4.4. Eleição do Presidente da Comissão Eleitoral Regional
4.5. Eleição da Mesa do Conselho Regional

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Informou que à Mesa do Conselho Regional apenas
tinha sido entregue uma candidatura para o cargo de Presidente da Comissão Eleitoral Regional, sendo ela da
Dirigente Angelina Ribeiro Pinto, que fará equipa com o Chefe António Ribeiro de Azevedo e Chefe Carlos
Alberto Lopes Pereira.
Quanto à candidatura para a Mesa do Conselho Regional, apenas tinha chegado à mesa a candidatura ou
recandidatura do actual Presidente da Mesa do Conselho Regional – Chefe José Pedro Sousa, e que a mesma é
ainda composta pelo Chefe Jaime Rebelo – Vice-Presidente da Mesa, Chefe José Arteiro – Secretário da Mesa e

Chefe Nádia Isabel Oliveira da Eira – Secretária da J.N. de Barcelos, que se encontra ausente por motivos
profissionais.
Informou que tinha sido informado que estavam inscritos neste Conselho Regional, 46 conselheiros.
De seguida, pelo PMCR, os conselheiros foram convidados a exercer o seu direito de voto o que decorreu com
toda a normalidade.
Terminado o acto eleitoral e apurados os resultados, os mesmos foram os seguintes:Comissão Eleitoral Regional – Dirigente Angelina Ribeiro Pinto.
Votos brancos – 2 votos;
Votos Sim – 44 votos;
De seguida, o PMCR, deu posse à nova Presidente da Comissão Eleitoral Regional.
*
Mesa do Conselho Regional - Chefe José Pedro Sousa, Chefe Jaime Silva, Chefe José Arteiro, Chefe Nádia Eira.

Votos brancos – 1 votos;
Votos Não – 1 voto;
Votos Sim – 44 votos.
*
De imediato os conselheiros felicitaram os dirigentes eleitos.
De seguida, o Presidente da Mesa – Chefe José Pedro Sousa, agradeceu à Chefe Zélia Silva, a colaboração pelo
trabalho desenvolvido enquanto Secretária da Mesa do Conselho Regional.

Ponto cinco – Período Pós Ordem do Dia
Dando início ao momento de inscrição para intervenção, o Presidente da Mesa do CR – Chefe José Pedro
Sousa, concedeu a palavra para a continuidade dos trabalhos.
Chefe António Barbosa (Secretário Regional para os Adultos) – Procedeu à entrega de certificados de
formação a diversos dirigentes.
Chefe Ivo Faria (Chefe Nacional) – Cumprimentou os presentes, e disse partilhar de algumas das
preocupações da Região no que toca à participação no Conselho Nacional Plenário. Informou sobre os
procedimentos de vendas da loja online do DMF, que apenas vende a associados e quando assim não é, é a
empresa do CNE “Serviscut” quem vende ao não associado e passa recibo com IVA. Quanto às questões da
formação, as Regiões têm de coordenar com a Secretaria Nacional de Adultos todas as alterações e propostas
de formação.

Ponto seis – Oração e Encerramento
De seguida, o Presidente da Mesa, propôs encerrar o Conselho Regional Plenário, agradecendo à Secretária
Executiva da Junta Regional – Chefe Anaxandra Almeida, pelo apoio dado à Mesa do Conselho Regional.
A oração final ficou a cargo do Assistente Regional.
Declarou encerrado o Conselho Regional quando eram 00h27m.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa.
A MESA DO CONSELHO REGIONAL :
Chefe José Pedro Sousa - Presidente da Mesa

Chefe Jaime Silva - Vice-Presidente da Mesa

Chefe Zélia Silva - Secretária da Mesa

Chefe José Arteiro - Secretário da Mesa

