CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS

REGIÃO DE BRAGA

Ata Número 09/2015
Conselho Regional Plenário de Braga 07 de Novembro de 2015

Ao sétimo dia do mês de Novembro do ano de dois mil e quinze, reuniu, no salão Monsenhor
Américo da Sede Regional do CNE, sita na Rua da Boavista, número de polícia cinquenta e um 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. Período da Ordem do Dia:
3.1. Debater e votar o Plano e Orçamento Regional para o ano 2016;
4. Período Pós Ordem do Dia;
5. Oração e Encerramento.

Ponto um – Abertura e Oração
Às quinze horas, em segunda convocatória, o Presidente da Mesa do Conselho Regional (PMCR),
Chefe José Pedro Sousa, declarou aberto o Conselho Regional Plenário.
De seguida, o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Assistente Regional, Padre João Paulo
para realizar a oração inicial.
Terminada a oração, o Chefe José Pedro Sousa, saudou os conselheiros e informou os
conselheiros de que estava a proceder-se à gravação áudio do Conselho para efeitos de auxílio
à produção da ata, não tendo sido levantada qualquer objeção pelos presentes. Deu conta aos
conselheiros de que a Secretária da Mesa, Chefe Zélia Silva, não podendo estar presente iria ser
substituída pela Chefe Paula Marisa Rebelo do Agrupamento n.º 866 de Mosteiro – Vieira do
Minho.
O Presidente da Mesa do Conselho Regional declarou que é com grande satisfação que vê que
o salão Monsenhor Américo encontra-se em ótimas condições de conservação, está bonito, e
que a JR Braga está de parabéns pelo trabalho realizado.
De seguida, informou que estão inscritos 84 conselheiros, dirigentes e caminheiros.
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Quanto à ata do último CR, o questionou os conselheiros, sobre se alguém se opõe à aprovação
da mesma, mesmo sem que ata não tenha sido enviada com os sessenta dias que o regimento
do conselho regional determina, sendo que a mesma tem duas ressalvas.
Dado que não houve qualquer oposição, o PMCR, leu as duas retificações solicitadas por dois
conselheiros, uma da autoria do Chefe Ivo Faria do Agrupamento 291 – Calendário – VNF, que
refere, quando diz na ata, “introduziu de seguida o segundo ponto da ordem do dia, tendo
referido que o relatório trienal regional 2011/2014 seria apenas apresentado e não discutido
nem votado, por solicitação do Chefe Regional cessante”, deve constar o texto seguinte: “
introduziu de seguida o segundo ponto da ordem do dia, tendo referido que o relatório Trienal
Regional 2011/2014 seria apenas apresentado, e não discutido nem votado, por solicitação do
Chefe Regional cessante.”
Por outro lado, há uma outra retificação à referência a um Agrupamento, nomeadamente onde
se diz “Agrupamento 662 de Moreira do Cónegos”, deverá dizer-se “Agrupamento 663 de
Moreira de Cónegos”.
De seguida, procedeu-se à votação da ata, tendo a mesma sido aprovada, com uma abstenção.
Seguidamente, passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos.

Ponto dois – Período Antes da Ordem do Dia
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Abriu as inscrições para o ponto dois.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Saudou os órgãos Regionais, Núcleos e conselheiros,
agradecendo a presença de todos os conselheiros, ainda a Mesa do Conselho Regional por ter
aceite a proposta, para a realização do Conselho Regional na Sede Regional.
Agradeceu ao Núcleo de Barcelos pela ajuda e colaboração na última ARAE (Abertura do Ano
Escutista).

Chefe Jacinta Magalhães (Agrupamento 124 Lousado) – Agradeceu à JR pela ajuda que nos deu
para resolver o problema do CAP e do CAL.
Continuando com assuntos da formação, referiu que ainda não estar disponível a plataforma
dos tutores.
Sobre a ARAE, referiu que é preciso analisar e trabalhar um plano B, não concordando com os
conteúdos e forma de organização da mesma.
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Quanto ao ACAREG (Acampamento Regional) referiu que não sabe se os dirigentes, durante os
7 dias de acampamento, podem ser revezados. E quanto ao custo do ACAREG, tendo em conta
que o último teve um saldo bastante positivo, não entende o aumento de €10,00,
nomeadamente para os dirigentes que vão estar os 7 dias.

Chefe José Araújo (Agrupamento 660 – Montariol) – Saudou os presentes e sobre a ARAE,
queria dizer que não aprova atividades de multidões, e os meios e quantidades dos
equipamentos para a atividade.
Quanto ao ACAREG, questionou que nos termos do regulamento da atividade, os agrupamentos
têm de ceder dirigentes para a “equipa do bem-estar”, e atenta as dificuldades habituais para
haver dirigentes a acompanhar os miúdos, como é que os agrupamento vão disponibilizar
dirigentes para a referida equipa, sendo que essa medida vai impossibilitar de alguns
agrupamentos participarem no ACAREG.

Chefe Pedro Rocha (Agrupamento 301 de Esposende) – Saudou a MCR e a equipa regional e
referiu que no âmbito do novo processo de formação, nomeadamente os (IPE’s), não há
feedback das ações de formação realizadas, sendo que os formandos desmotivam. Referiu ainda
que a equipa de formação não responde aos emails enviados.

Chefe José Pedro Sousa (PMCR) – Referiu que estamos no mês dos fiéis defuntos, e lembrou o
Dr. Manuel Faria (antigo Chefe Regional) que faleceu a 8/11/1992 e o Chefe Arsélio Macedo
(antigo secretário regional) que faleceu a 6/11/2008.
Referiu que um dos dirigentes deveria participar no Conselho Nacional, e questionou os
conselheiros se sabiam que propostas vão ser discutidas e votadas, sendo que o regulamento
eleitoral interfere nas eleições dos Chefes de Agrupamento às eleições nacionais, questiona a
JR, qual é a sua posição sobre o assunto?
Lançou um desafio para que a JR pudesse juntar as comissões eleitorais e discutir o assunto.
Esgotado o tempo dedicado à intervenção dos conselheiros, deu a palavra à JR para
esclarecimento de algumas questões.

Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional para as Atividades) – Saudou os presentes. Agradeceu
ao Núcleo de Barcelos pelo apoio na ARAE.
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Referiu que quanto à ARAE, e ao mencionado “plano B”, esclareceu que havia plano B, mas
reconhece que o mesmo poderia ter sido mais enriquecido, sendo que esse plano B será
melhorado.
Esclareceu que no próximo ano não haverá ARAE, uma vez que a mesma será cedida para que
haja uma abertura do ano escutista a nível nacional.
Chefe João Silva (Secretário Regional Pedagógico) – Esclareceu que iria responder às questões
da área pedagógica e daria umas notas relativas à área de Recurso de Adultos, referindo que os
cursos antigos, anteriores a 2012, estão todos terminados e homologados pela Junta Central, e
os certificados já vem a caminho. Os de 2014, referente a CAP’s, ficarão encerrados até de 2015.
O CAP 1 de 2012 houve um problema de comunicação, mas a situação já está resolvida.
Plataforma de tutores, não é exequível uma vez que tem custos. Serão feitos nesta fase por
email. Calendário de formação, já está feito, aproveito em primeira mão para o distribuir aqui.
Agradeceu ainda as notas que o Chefe Pedro Rocha do Agrupamento 301 de Esposende, deixou
e serão transmitidas à Chefe Catarina Ribeiro da Secretaria dos Adultos e certamente que serão
respondidas.
Quando ao ACAREG, informou que já saiu o regulamento, e quanto a trocas de dirigentes, é uma
possibilidade que está consagrada no regulamento, e que essas trocas podem ser feitas até 30
de Junho, e têm de ser acauteladas para que os miúdos não fiquem sem supervisão dos seus
responsáveis.
Quando ao preço do ACAREG, informou que o aumento do preço não reflete o custo de mais
dois dias de atividade, e não chegam a 10 euros por dia, tendo em conta os custos de
alimentação, atividades, e toda a infraestrutura que vai ser montada para 7 dias de atividade.
Quando aos dirigentes para o “bem-estar”, foi a solução tomada para garantir o suporte para
podermos ter todas as atividades a funcionar e excluir problemas logísticos durante a atividade.
Disse ainda que a organização do ACAREG estará pronta a ajudar os agrupamentos que possam
vir a ter problemas com esta questão dos dirigentes.

Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Quanto à formação a JR está sensível às questões
colocadas e quanto aos dirigentes para o “ACAREG” que vão para a equipa do “bem-estar” a
solução encontrada foi a explicitada, sendo que há muita dificuldade em captar dirigentes para
os serviços.
Quando ao regulamento eleitoral, o CR explicou que a JC enviou a proposta no final da data de
realização do “Rover Ibérico”, ainda foi possível reunir com os chefes de núcleo e demos o
feedback à mesa do conselho nacional que a nossa proposta e a enviou ao Chefe Nacional.
Entretanto saiu um segundo documento, onde os pontos mais sensíveis foram eliminados. O
Mesa do Conselho Regional de Braga – Região de Braga
Rua da Boavista n.º 51
4700-416 Braga
http://braga.cne-escutismo.pt

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS

REGIÃO DE BRAGA
Chefe Nacional propôs dar-se início a um processo de alteração de estatutos e regulamentos do
CNE, sendo que face a esta informação, a JR não concorda que se altere o regulamento eleitoral,
no seu todo, mas apenas em um ou dois pontos que sejam fundamentais e deixar as alterações
de fundo para o processo de revisão proposto pelo Chefe Nacional.
Informou ainda que para o Conselho Nacional, a JR vai votar contra, nomeadamente a proposta
sobre a revista “Flor de Lis”, deixar de ser obrigatória para todos.
A outra proposta é da Região dos Açores, é sobre a alteração dos pareceres do percurso inicial
de formação que também discordamos.

Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 de Ferreiros) - Disse que, quanto à questão da
formação, não se deve complicar muito os relatórios, acrescentando que se deve evitar ao
máximo o número de reuniões previstas, pedindo que os tutores sejam informados das reuniões
com antecedência para facilitar a participação nas mesmas. O calendário deve ser divulgado
antes do ano escutista começar.
Relativamente às propostas, informou que apresentou à Junta Central cerca de 30 propostas de
alteração, mas como não teve resposta, já informou a Mesa do Conselho Nacional que as vai
verter em sede de especialidade todas as propostas enviadas. Esclareceu ainda a dificuldade e
complexidade que tem havido nas diversas tentativas de alteração dos estatutos e regulamentos
do CNE, devido à complexidade das matérias em causa.
Lembrou que a maioria dos problemas jurídicos que o CNE tem, deve-se à aplicação do
regulamento eleitoral e deu como exemplo as últimas eleições para a Junta Regional de Lisboa.

Chefe José Araújo (Agrupamento 660 – Montariol) – Sobre os Conselhos Nacionais,
congratulou-se com a ação da JR em reunir com os Chefes de Núcleo, a fim de concertar uma
posição única da Região de Braga. Seria melhor ainda se a JR pudesse reunir com os delegados
da Região ao Conselho Nacional.

Ponto três – Ordem do Dia
3.1. Debater e votar o Plano e Orçamento Regional para 2016

Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Começou por dizer que a JR está a fazer caminho, o ano
2016 será o ano do ACAREG, e espera que a Região se mobilize, e fez um breve resumo sobre o
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plano em geral, referindo que o plano também contém informação sobre a atividade dos
núcleos. Apresentou o plano da Chefia Regional.
Padre João Paulo (Assistente Regional) – Apresentou o plano da assistência regional.
Chefe Pedro Santos (Chefe Regional Adjunto) – Procedeu a apresentação do plano para a
comunicação.
Chefe João Silva (Secretário Regional Pedagógico) – Procedeu à apresentação do plano da
Secretaria Regional para o Ambiente.
Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional para as Atividades Regionais) – Apresentou o plano da
Secretaria Regional para as Atividades Regionais.
Chefe Daniel Brandão (Secretário Regional para a Gestão) – Apresentou o plano da Secretaria
Regional da Gestão.
Chefe Luís Mandim (Secretário Regional para a área Internacional) – Apresentou o plano da
Secretaria Regional para a área Internacional.
Chefe João Silva (Secretário Regional Pedagógico) – Procedeu à apresentação do plano da
Secretaria Regional para a área Pedagógica.
Chefe João Silva (Secretário Regional Pedagógico) – Procedeu à apresentação do plano da
Secretaria Regional para os Adultos.
Chefe Daniel Brandão (Secretário Regional para a Gestão) – Apresentou o orçamento regional
para o ano 2016.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Terminada a apresentação do plano e
orçamento, abriu as inscrições para esclarecimentos e intervenções.
Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 de Ferreiros) – Começou por dizer que o plano
está bem estruturado, sendo que o orçamento reflete o plano e que votava a favor se o pudesse
fazer. Congratulou-se com a presença do Assistente Regional.
Chefe Ivo Faria – (Instrutor do Agrupamento 291 Calendário) – Começou por cumprimentar os
presentes, referindo que o plano e orçamento estão bem construídos, dizendo ainda que fica
contente que a Região volte a reunir-se num ACAREG, após 6 anos. Acrescentou que é corajoso
aumentar o número de dias do ACAREG, justificável por todo o trabalho que dá montar uma
atividade desta envergadura; O local também foi uma escolha feliz, dizendo ainda que o
acampamento ainda é atividade rainha do escutismo e faz falta à Região que se encontre em
acampamento. Compreende e apoia o processo de recrutamento de dirigentes para a equipa
do “bem-estar” para o ACAREG, uma vez que sem apoio, não é possível organizar um ACAREG,
com menos de cerca de 300 elementos de Staff.
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Dá ainda os parabéns à JR, por este ano podermos gastar os 90 mil euros que tanto trabalho
deram a angariar, num projeto que a Região merece.
Sobre o tema orçamental e da formação, nomeadamente sobre o custo da formação e as suas
despesas onde há desequilíbrios do lado da despesa, propôs que a JR possa fazer contas e trazer
ao Conselho Regional, uma visão sobre o que o possa ser necessário ajustar no tema da
formação, nomeadamente nas receitas e nas despesas, e o que seja necessário fazer.

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Disse que para ele é difícil avaliar 103 páginas
de plano, no entanto, crê que o mesmo é um trabalho bem feito e está de parabéns a JR. Referiu
que está preocupado com a questão do efetivo regional, referindo-se ainda ao projeto “2020”
que prevê que em 2020 possamos chegar aos 20 mil escuteiros na Região.
Sobre o centro escutista de montanha, acha que o protocolo deve vir ao Conselho Regional,
sendo que este, é assunto que deve merecer cuidados redobrados, nomeadamente no conteúdo
dos protocolos a celebrar, precavendo situações menos positivas para o CNE e atentos os valores
envolvidos, que para o CNE representa muito dinheiro.
Referindo-se à ARAE (Abertura Regional do Ano Escutista), considera que a mesma deve
continuar a realizar-se, apesar de haver sempre melhoramentos a efetuar. No próximo ano
escutista, aceita que a mesma não se realize, em detrimento da Abertura Nacional do Ano
Escutista, que se realizará em Fátima, integrada no centenário das aparições.
Quanto ao ACAREG, entende que são muitos dias de acampamento, nomeadamente para os
dirigentes, que têm a missão de organizar e suportar toda essa organização.
Sobre a Formação, referiu que na qualidade de tutor, faltou a uma reunião, porque foi
convocado com um dia de antecedência, pelo que questionou a JR, se esse facto iria prejudicar
os formandos.

Chefe Jacinta Magalhães (Agrupamento 124 Lousado) – Disse, dirigindo-se ao Chefe Regional,
que quando se referiu à questão do dinheiro para o centro escutista de montanha, que esteve
no Conselho Regional que aprovou o destino a dar a esse dinheiro, esclarecendo que a sua
intervenção teve a ver com os custos do ACAREG, entendendo que se sobrou um valor que é
considerado alto, o mesmo deve ser levado em conta na elaboração do orçamento deste
próximo ACAREG.

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Não havendo mais intervenções, concedeu a
palavra à JR para responder às questões suscitadas.
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Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Esclareceu que quanto à Abertura Regional do Ano
Escutista de 2016, a mesma não será realizada. Referiu que a Junta Central pretende que o CNE
comemore os 100 anos das aparições de Fátima, em Fátima, no segundo fim-de-semana de
Outubro, sendo que a Junta Regional de Braga, e de acordo dos Chefes de Núcleo da Região de
Braga, acedeu em abdicar da ARAE.
Quanto ao projeto “2020”, projeto de desenvolvimento da Região, é para ser feito de dentro
para fora, através das paróquias.
Quanto ao CEM – Centro Escutista de Montanha, se alguém tem informações privilegiadas,
devem ceder à Junta Regional e não o contrário. Esclareceu que foram feitas consultas aos
serviços jurídicos do CNE, a um advogado particular, e ao CFJR que deu um parecer bastante
fundamentado. Após as consultas, reuniu com a Câmara Municipal de Vieira do Minho onde
informou qual era a posição da Junta Regional.
Sobre a Formação aceita as críticas e sugestões, que serão levadas em consideração.

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Terminada a intervenção da JR, solicitou ao Vice
- Presidente da Mesa, informação atualizada sobre a presença dos conselheiros.

Chefe Jaime Rebelo (Vice - Presidente da Mesa) – Informou que estão inscritos 92 conselheiros,
distribuídos pelos 9 núcleos, sendo que por núcleos estão presentes: 41 de VNF, 8 de Barcelos,
16 de Guimarães, 3 de Fafe, 11 do Cego do Maio, 2 de Vieira do Minho, 1 de Vila Verde, 8 de
Braga e 2 da Póvoa de Lanhoso.

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Após atualização do número de conselheiros
presentes, num total de 92, colocou à votação o Plano e Orçamento Regional 2016, tendo-se
obtido os seguintes resultados:
Votos contra – 0 (zero)
Abstenções – 0 (zero)
O documento foi aprovado por UNANIMIDADE.

Ponto quatro – Período Pós Ordem do Dia
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Não tendo havido inscrições, o Presidente da Mesa, concedeu a palavra à Junta Regional, tendo
o Chefe Regional procedido à entrega de diversos certificados de formação.
Chefe José Pedro Sousa – (Presidente da Mesa) – Pediu desculpas por ser um presidente muito
interventivo, cumprimentou os formandos que tinham acabado de receber os certificados,
acrescentando que o Conselho Regional historicamente foi sempre realizado do mesmo modo,
podendo o mesmo ser feito de forma a que a Região possa discutir alguns assuntos importantes,
discutidos por grupos, onde se possam auscultar os conselheiros de forma diferente, tornandoo mais participativo.
Agradeceu a todos os presentes, com um agradecimento à Chefe Anaxandra Almeida, secretária
executiva da Junta Regional, pela forma exemplar de como o apoiou na preparação do Conselho
Regional.

Ponto cinco – Oração e Encerramento
De seguida, o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Assistente Regional, Padre João Paulo
para realizar a oração final.
Chefe José Pedro Sousa – (Presidente da Mesa) – Declarou encerrado o Conselho Regional
quando eram 17h45.-

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da
Mesa.

MESA DO CONSELHO REGIONAL:
Chefe José Pedro Sousa - Presidente da Mesa

Chefe Jaime Rebelo - Vice-Presidente da Mesa

Chefe Paula Marisa Ribeiro - Secretária da Mesa

Chefe José Arteiro- Secretário da Mesa
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