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REGIÃO DE BRAGA

Ata Número 11/2016 publicada a 27 de Março de 2017
Conselho Regional Plenário de Braga 19 de Novembro de 2016

Ao décimo nono dia do mês de Novembro do ano de dois mil e dezasseis, reuniu, no salão
Monsenhor Américo no Campo Escola de Fraião do CNE, sito na Rua do Campo Escola, número
de polícia vinte e dois – Fraião - Braga, o Conselho Regional Plenário de Braga, do Corpo Nacional
de Escutas – Escutismo Católico Português (CNE), com a seguinte ordem de trabalhos:

•

Abertura e Oração;

•

Período Antes da Ordem do Dia;

•

Votação da Ata do Conselho Regional de 14.05.2016;

•

Período da Ordem do Dia:
o

Debater e votar o Plano e Orçamento Regional para o ano 2017;

•

Período Pós Ordem do Dia;

•

Oração e Encerramento.

Ponto um – Abertura e Oração
Às catorze horas e trinta minutos, 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, tendo ainda o mesmo feito uma reflexão sobre o próximo ato
eleitoral para os órgãos nacionais.

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
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 pelo Chefe José da Costa Faria do Agrupamento 285 – Antas – do
núcleo de VN de Famalicão.

Ponto dois – Período Antes da Ordem do Dia
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Abriu as inscrições para o ponto dois.
De seguida, pelo Secretário Regional para a área Internacional, Chefe Luís Mandim, foi
apresentada a dirigente Tânia Coutinho da equipa nacional para a área Internacional, que veio
ao CR apresentar o próximo “Rover Moot 2017” a realizar na Islândia.
Pelo Chefe Jaime Pereira do CFJR, foi questionada a JC, a Junta Regional e o Chefe do Núcleo da
Póvoa de Lanhoso, se haverá apoio financeiro para cofinanciar os valores avultados para a
participação nesta atividade, tendo a Chefe Tânia Coutinho dito que a JC não comparticipa
financeiramente; O Chefe Luís Mandim respondeu dizendo que a JR costuma patrocinar os
participantes com algum material promocional da Região, nomeadamente como uma mochila,
polo ou casaco; O Chefe do Núcleo da Póvoa de Lanhoso – Chefe Rui Silva, dito que dentro das
poucas possibilidades da JN, a mesma costuma dar alguma contribuição.
Terminada a apresentação do “Rover Moot”, e expostas algumas questões pelos conselheiros
presentes, o PMCR agradeceu a presença da Chefe Tânia Coutinho.
Seguidamente, passou-se ao ponto três da ordem de trabalhos.

Ponto três – Votação da Ata do Conselho Regional de 14.05.2016

Quanto à ata do último CR, o PMCR informou que a mesma não foi publicada no prazo previsto.
A ata será objeto de retificações, sendo a primeira onde se diz “ três conselheiros vão apresentar
declaração de voto Ernesto, Vítor Coelho, José Manuel Almeida” e onde se diz “…José Manuel
Almeida...deverá constar José Manuel Antunes”, sendo que apenas foi apresentada a declaração
de voto do conselheiro Vítor Coelho, que se fará constar da ata, para além de algumas correções
de português. Acrescentou ainda que a declaração de voto será junta à ata, como documento
integrante da mesma.
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Pelo conselheiro Carlos Alberto Pereira do Agrupamento 208 de Ferreiros – Braga, foi dito que
a Mesa do Conselho Regional deve datar as circulares que emite, a fim de se poder aferir os
prazos.
Informou que também tem algumas anotações sobre a ata, mas tendo as mesmas escritas, pode
entregar as mesmas à MCR para facilitar as correções indicadas, tendo o PMCR agradecido.
De seguida, o PMCR, questionou os conselheiros, se a ata poderia ser votada neste momento,
comprometendo-se a fazer as retificações indicadas e a enviar a mesma para publicação, no
prazo de um mês.
Não tendo havido qualquer oposição à aprovação da ata naqueles termos, a mesma foi votada
e aprovada, com nove abstenções.
De seguida, informou que estão inscritos 63 conselheiros, dirigentes e caminheiros.

Ponto quatro – Ordem do Dia
4.1. Debater e Votar o Plano e Orçamento Regional para 2017

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Concedeu a palavra à JR para
apresentação do plano e orçamento.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Começou por explicar o documento “Plano Anual 2017”,
tendo feito um breve resumo sobre o 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 Catarina Ribeiro (Secretária Regional para os Adultos) – Procedeu à apresentação do
plano da Secretaria Regional para os Adultos.
Chefe Nelson Almeida (Secretário Regional para o Ambiente) – Apresentou o plano da
Secretaria Regional para o Ambiente.
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Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional para as Atividades Regionais) – Apresentou o plano
para a 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 para a área Pedagógica) – Procedeu à apresentação do
plano da Secretaria Regional para a área Pedagógica.
Chefe Daniel Brandão (Secretário Regional para a Gestão) – Apresentou o orçamento regional
para o ano 2017.
Chefe Jaime Rebelo (Vice-Presidente da Mesa) – Terminada a apresentação do plano e
orçamento, abriu as inscrições para esclarecimentos e intervenções.
Chefe Ernesto Machado (Chefe da JN de Guimarães) - Começou por cumprimentar os
presentes, referindo que o plano e orçamento estão bem apresentados e de acordo com a
grandeza da Região de Braga. Quanto ao orçamento acha que a JR deve pensar na afetação de
verbas, nomeadamente se querem aumentar o número de escuteiros, devia afetar mais
dinheiro para a cativação de escuteiros. Devia haver mais candidaturas a recursos públicos e até
privados, para pedir apoios para os investimentos nos centros escutistas de Apúlia e Fraião, e
tentar afetar as verbas próprias para os nossos jovens, nomeadamente para a área pedagógica
e de formação.
Referiu ainda que quanto ao Centro Escutista de Montanha, fica satisfeito em ver abertura da
JR para discutir o assunto com a Região e tomar uma decisão final sobre o assunto que se vem
arrastando no tempo.
Deve na sua opinião ser aprovado o plano e orçamento.
Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 de Ferreiros) – Começou por congratular-se
com o plano e orçamento na generalidade, dizendo que o plano mantém coerência com os
anteriores na sua apresentação. No entanto referiu que na ordem da sua apresentação, não é
indiferente a simbologia da ordem, se a pedagogia seria em primeiro ou em último, e se o
trabalho com os jovens (pedagogia) é o elemento fundamental no escutismo, é verdade que
deve ter um lugar de destaque na apresentação.
Sobre a estratégia para ”2020”, já tem falado nisso nos conselhos, nomeadamente sobre o
efetivo na Região, e acho que finalmente, apesar de sumário, já há no plano alguma coisa.
Entende importante uma reflexão mais alargada e mais participada, mas os objetivos devem ter
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base real, e ter 20 mil escuteiros em 2020 não é real. Nos últimos 13 anos perdemos dois, mil e
setenta elementos na Região de Braga.
Aquilo que nos é proposto nos próximos 13 anos, é um crescimento de 41% do atual efetivo,
cerca de cinco mil e tal escuteiros, pessoalmente não acredita no atingir dessa meta e por esse
motivo tem dificuldade em aderir a algo com uma meta idílica. Pensa que “estamos”
influenciados por um “paper” do Comité Mundial sobre o crescimento do efetivo mundial, mas
esse crescimento só será possível ser for nas zonas América latina, Sudoeste Asiático e em África.
Acrescentou que quando se lançam estes projetos, deve-se ter objetivos realistas para todos
aderirem.
Quanto à formação de dirigentes, se em 2017, as coisas forem bem tratadas, nomeadamente
com a celeridade de 2016, vai trazer sucesso.
Já temos o calendário da formação para levar para a sede, mas ainda deveria ser mais ousado.
Referiu que se devia optar por outras formas de formação, nomeadamente formas não
presenciais e baixar com isso os custos da formação.
Não entende como a formação continua a dar prejuízo e devia-se fazer essas contas, para haver
uma noção desses custos e para se poder fazer uma análise.
Disse ainda que não há formação contínua, mas isso não é da responsabilidade da JR. O Comité
Nacional de Adultos, nos últimos três anos, não tem feito nada nesse sentido, estando ocupado
com outros assuntos.
Deu alguns exemplos de possíveis soluções para resolver algumas das suas preocupações nesta
área.
Pediu ainda à Chefe Catarina Ribeiro da JR e ao Chefe Salgado e ao Tó Theriaga para meter uma
“cunha” para pressionar a JC, nomeadamente para solucionar um problema de um candidato a
dirigente do seu agrupamento que não terminou o curso por razões profissionais,
nomeadamente através de trabalhos à distância, a fim de resolver a conclusão do curso
pendente e reduzir os custos com o mesmo.
Aproveitou para dizer à próxima equipa nacional, para a que mesma possa fazer caminho
rapidamente, dizendo que em 1988 foram lançadas as propostas educativas e foi preciso fazerse os novos CAP’s e a Junta Central, contratualizou com as Regiões que quiseram aderir, e a
Junta Regional de Braga fez dois cursos, deixando esta ideia para o desenvolvimento da
formação contínua. Sugerindo que na Região de Braga se possa constituir um grupo para pensar
este assunto.
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Carlos Filipe Pereira (Chefe do Núcleo de VN Famalicão) - Iniciou a sua intervenção,
cumprimentando todos os presentes.
Congratulou-se com o documento, disse ser exequível e válido, deixando os parabéns, e
congratulando-se com a política de investimentos.
Sobre o projeto ”2020”, disse que o Núcleo de Famalicão vai abraçar o projeto.
Chefe Jaime Rebelo (Vice-Presidente da Mesa) – Não havendo mais intervenções, concedeu a
palavra à JR para responder às questões suscitadas.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Prestou alguns esclarecimentos em face das intervenções
realizadas, disse acolher as propostas feitas e as levar em consideração.
Esclareceu que a apresentação do plano está por secretaria, seguindo a ordem alfabética.
Sobre o projeto “2020”, o número de vinte mil, não será o mais importante, mas serve para
alertar para esta realidade.
Em relação à formação, disse que a Chefe Catarina Ribeiro tomou algumas notas referidas na
intervenção do Chefe Carlos Alberto, por entenderem que são contributos e reflexões a levar
em conta.
Finalizou dizendo que quanto aos cursos do segundo nível, em Novembro de 2014, a Catarina
fez uma reflexão sobre isso Conselho Nacional, porque já se adivinhava um congelamento dos
cursos de segundo nível e a falta desses cursos são uma preocupação e a JR está a pensar em
soluções para este assunto.
Chefe Jaime Rebelo (Vice- Presidente da Mesa) – Terminada a intervenção da JR, colocou à
votação o Plano e Orçamento Regional 2017, tendo-se obtido os seguintes resultados:Votos contra – 0 (zero)
Abstenções – 0 (zero)
O documento foi aprovado por UNANIMIDADE.

Ponto quinto – Período Pós Ordem do Dia
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Abriu as inscrições para o ponto quinto.
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Chefe José Fernando Castro (Chefe do Núcleo de Vieira do Minho) – Agradeceu à JR a escolha
de Vieira do Minho e a confiança na JN de Vieira do Minho, para a realização do “Acareg”, bem
como agradeceu a todos os que colaboraram para o que o “Acareg” fosse uma realidade.
Não tendo havido mais inscrições, o Presidente da Mesa, concedeu a palavra à Junta Regional,
tendo o Chefe Regional procedido à entrega de diversas distinções e condecorações concedidas
no âmbito da “Acareg”.
A Chefe Catarina Ribeiro (Secretária Regional para os Adultos) procedeu à entrega de diversos
certificados e contas da formação.
Chefe Jaime Pereira (Presidente do CFJR) – Sugeriu um “ BRAVO” dedicado aos visados pelas
distinções, condecorações e certificados na formação.
Chefe José Pedro Sousa – (Presidente da Mesa) – Anunciou a presença dos dois dirigentes
candidatos a Chefe Nacional, Chefe Ivo Faria e Chefe Pedro Duarte Silva, que vão apresentar aos
conselheiros as suas propostas de candidatura.
De seguida o Chefe Ivo Faria apresentou a candidatura da lista A.
O Chefe Pedro Duarte Silva apresentou a candidatura da lista B.
Depois das apresentações, houve um período de perguntas e respostas aos candidatos.
Foi ainda concedida a palavra ao Chefe Regional de Coimbra, que na qualidade de Chefe do
Contingente Nacional ao Jamboree do Japão, entregou três condecorações.
Chefe José Pedro Sousa – (Presidente da Mesa do Conselho Regional) - Agradeceu a presença
a todos os conselheiros, bem como aos candidatos à Chefia Nacional.

Ponto seis – 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 18h30.-
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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 José da Costa Faria - Secretário da Mesa

Chefe José Arteiro- Secretário da Mesa
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