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ATA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE CINCO DE MARÇO DE 2016 4 

 5 

 6 

Numero de Conselheiros   - 71 7 

Observadores                    - 01 8 

Agrupamºs. representados -20 9 

 10 

Pelas quinze horas do dia cinco do mês de março dois mil e dezasseis, iniciou-se no Salão Paroquial do Senhor do Socorro, o 11 

Conselho Regional Ordinário, e em segunda convocatória, em virtude de não haver quórum à hora prevista, sendo a Mesa, 12 

constituída pelos dirigentes Belarmino Franco, Presidente, Ester Pereira, Vice Presidente, e Samuel Gomes como Secretário, e  13 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Ponto Um – Aprovação da Ata dos Conselho Regional de vinte e seis de setembro de dois mil e quinze ---------------------------- 15 

Ponto Dois – Período de Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Ponto Três – Proposta A “Relatório e Contas - 2015” (JR) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Ponto Quatro – Proposta B “ Plano de Atividades e Orçamento – 2016” (JR) -------------------------------------------------------------------- 18 

Ponto Cinco – Encerramento -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

O Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a todos os conselheiros, tendo  agradecido o empenho do Agrupamento na   20 

realização deste CR, felicitando-o ainda pela passagem do seu 45º. aniversário. Anunciou que estavam presentes 71 conselheiros e 21 

1 observador e em representação de 20 Agrupamentos. De seguida  convidou o Conselho a fazer uma pequena oração, pelo 22 

falecimento do Dirigente Fernando Veiga, da região de Braga, Secretário Pedagógico do Núcleo da Póvoa de Varzim e integrava a  23 

equipa Nacional de Adultos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             24 

Ponto Um – Relativamente à ata do CR de 26/09/2015, o Presidente da Mesa deu conhecimento, aos presentes do pedido de 25 

alterações apresentadas pelo Chefe de Agrupamento de Vila Nova de Muía, Abílio Silva. Em face de tal a ata foi aprovada com 56 26 

votos a favor e 15 abstenções, e nesse sentido será oportunamente enviada para todos.---------------------------------------------------27 

Ponto Dois - Iniciado o período de “Antes da ordem do dia”, inscreveram-se: Vítor Lima, Secretário Regional para a Qualificação 28 

dos Agrupamentos (a); Ricardo Rego, Secretário Regional das Grandes Atividades (b); Paulo Lima, Secretário Regional da Gestão 29 

Administrativa(c); João Abreu, Secretário Regional para a Comunicação e Imagem (d); José Ribeiro, dirigente do Agrupamento da 30 

Meadela(e) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 31 

a) Cumprimentou a mesa e todos os presentes e falou sobre a formação que se irá realizar ao longo do ano. Informou que 32 

nos dias 27 e 28 de fevereiro realizou-se a Formação Geral da Pedagogia Escutista, onde estiveram presentes 24 33 

participantes dos 26 que iniciaram o PIF, de 13 Agrupamentos. Disse ainda que nos dias 12 e 13 de março se realizará o 34 

IPE do PIF de 2015, e  relativamente à Qualificação dos Dirigentes que terminaram em 31/12/2015 o CAP II Específicas,  35 

neste momento apenas aguardam a qualificação pela JC.-------------------------------------------------------------------------------------- 36 

b) Começou por cumprimentar todos os presentes, de seguida informou que existiram muitas pessoas interessadas em 37 

participar no Encontro de Preparação Internacional (EPI), sendo a primeira vez que se realiza esta formação na nossa 38 

Região. Foi preciso reduzir ao número de participantes por Agrupamento, mas está satisfeito com a adesão e as pessoas 39 

que não poderão realizar o EPI agora, poderão fazê-lo noutra altura. Lembrou, que nos dias 11, 12 e 13 de março se irá 40 

realizar o Cenáculo, e julga que será um sucesso,  contando com 44 inscrições, representando 14 Agrupamentos. Por 41 

último informou que já se encontram abertas as inscrições para a atividade de S. Jorge que se realizará a 23 de abril em 42 

Vila Nova de Cerveira, tendo feito um apelo para que haja uma forte participação no evento----------------------------------------- 43 
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c) Tendo cumprimentado a Mesa e todos os Conselheiros, começou por  agradecer aos Agrupamentos que entregaram os 44 

censos e respetiva  documentação nos prazos previstos, muito embora ainda existam Agrupamentos que não o fizeram, 45 

incluindo os registos criminais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

d) Na qualidade de secretário do Agrupamento da Meadela manifestou a discordância do seu Agrupamento relativamente ao 47 

custo dos Registos Criminais, aconselhando a Junta Regional a pedir à Junta Central para que, juntos dos devidos 48 

Ministérios, solicitem que os Registos Criminais sejam entregues aos dirigentes de forma gratuita. Sugeriu que 49 

relativamente ao dia de BP a JR devia promover uma atividade, pois foi BP que fundou o Escutismo e apesar de já alguns 50 

Agrupamentos o comemorarem, acha que esse dia é merecedor de uma Atividade Regional.--------------------------------------- 51 

e) Cumprimentou todos os presentes e informou o CR do resultado da proposta sobre a revista  Flor de Lis, levada a 52 

Conselho Nacional e lamentou a fraca participação da Região de Viana do Castelo nos Conselhos Nacionais. Disse 53 

também que se deve evitar alterações de datas que são divulgadas na formação, como é o caso do EPI que mudou de 26 54 

de março para 2 de abril e pediu esclarecimentos sobre qual é o comprovativo de pagamento dos censos que se deve dar 55 

aos associados, aquando do pagamento dos censos, e questionou a JR se esta paga os censos aos seus membros. Por 56 

último informou a Mesa do Conselho que deveria proceder à revisão do Regime de Funcionamento do Conselho Regional 57 

porque, segundo a sua opinião, este já não se encontra em vigor desde 18 de fevereiro de 2012.---------------------------------- 58 

Para responder à última intervenção (e) pediu a palavra o Dirigente Ezequiel, Secretário da Gestão Financeira, e disse que em 59 

relação ao comprovativo de pagamento dos censos existe o selo para colar no cartão de escuteiro, que é dado a todos os 60 

elementos que tenham pago e quanto ao pagamento dos censos dos dirigentes dos Agrupamentos ou da JR isto é da 61 

responsabilidade e da gestão da cada um. Ainda neste espaço, pediu também a palavra o dirigente José Rodrigues, presidente do 62 

Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, dizendo que o Conselho Fiscal não tem estado presente nos Conselhos Nacionais porque 63 

fica muito dispendioso para a JR e que não é necessário estar presente um grande contingente, 3 ou 4 pessoas é suficiente para se 64 

saber do que lá se trata, evitando-se assim gastos desnecessários.-------------------------------------------------------------------------------------- 65 

Ponto Três –– Para a apresentação da proposta do Relatório de Atividades e Contas da J.R./2015 inscreveram-se:  Vitorino, Chefe 66 

Regional(a); Vítor Lima , Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos(b); Adelino Ezequiel, Secretário Regional da 67 

Gestão Financeira(c); Ricardo Rego, Secretário Regional das Grandes Atividades (d); Paulo Lima,  Secretário Regional da Gestão 68 

Administrativa (e); João Abreu, Secretário da Comunicação e Imagem (f).------------------------------------------------------------------------------ 69 

O Presidente comunicou que o relatório continha uma adenda e que seria considerada página 6A---------------------------------------------- 70 

a) Começou por cumprimentar os elementos da Mesa e todos os conselheiros, felicitar o Agrupamento do Senhor do 71 

Socorro, pela comemoração dos seus 45 anos e pediu desculpas pelo atraso da apresentação e divulgação do 72 

Relatório e Contas. Disse que o ano 2015 foi marcado pela realização do V ACAREG, e antecedido de dois 73 

Encontros Regionais de Guias (ERGUIAS) e um INDABA, que serviram de preparação e motivação para a 74 

realização, com grande sucesso, de tal evento. Realizou-se ainda a AAE 2105/2016, em Alvarães, que resultou 75 

numa enriquecedora e profícua parceria da JR com o Agrupamento  e instituições locais. Disse ainda que a formação 76 

continuou a ser privilegiada no Plano de Atividades e quanto à componente financeira, conseguiu-se obter um 77 

equilíbrio nas contas da JR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 

b) Começou por pedir desculpas por a adenda ser entregue só no dia do CR, e disse que o ano 2015 foi um ano de 79 

grandes mudanças no que toca à formação inicial para candidatos a dirigentes. Considerou que o ano 2015 foi muito 80 

bom a nível de formação, o feedback que têm tido tem sido muito positivo, o que dá à equipa regional de formação 81 

um alento adicional, sentindo-se orgulhosa com o trabalho desenvolvido neste novo sistema de Formação.-------------- 82 

c) Fez uma breve apresentação das contas de 2015 e disse que apesar de ter sido um ano com grandes atividades 83 

conseguiu-se concluir o ano com um saldo positivo de 2 500 euros e que ainda esperam receber da Câmara 84 

Municipal de Viana do Castelo uma verba prometida e relacionada com o ACAREG. Disse ainda que os 85 



 

 

Agrupamentos devem comprar material no DMF de Viana, pois é uma fonte de receita para a JR e Informou que a 86 

campanha do calendário correu bem------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 87 

d) Fez uma breve apresentação do relatório e referiu que o ano de 2015 foi um ano desafiante com atividades muito 88 

interessantes e no entanto pediu aos Agrupamentos que refletissem sobre os gráficos da participação nas Grandes 89 

Atividades, pois existem Agrupamentos com grandes contingentes a participarem com percentagens muito 90 

reduzidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 91 

e) Informou que é importante que todos os Agrupamentos introduzam todos os dados no sistema SIIE, pois só assim é 92 

que se consegue obter informações detalhadas dos Agrupamentos. Apresentou os gráficos com o efetivo total das 4 93 

secções e dos dirigentes e alertou para o facto da diminuição significativa dos pioneiros.---------------------------------------  94 

f) Relativamente à secretaria da Comunicação e Imagem agradeceu a todos que participaram e colaboraram nesta 95 

equipa de trabalho, pois foram excecionais. Querem continuar a trabalhar de forma a que todos os Agrupamentos 96 

consigam obter, de forma simples, informações das atividades, das formações, e das notícias mais importantes da 97 

Região. Agradeceu ainda aos Agrupamentos por fazerem as alterações que foram solicitadas, pois agora estão 98 

todos dentro da normalidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 99 

De seguida o presidente da mesa pediu ao presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional que passasse a ler o parecer do Conselho 100 

Fiscal sobre o Relatório, o qual irá ser arquivado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 

 A proposta mereceu aprovação com 60 votos a favor e 10 abstenções --------------------------------------------------------------------------------- 102 

Ponto Quatro - Abertas as inscrições para a apresentação da proposta B: Plano de Atividades e Orçamento 2016, inscreveram-se 103 

António Vitorino, Chefe Regional (a); Ricardo Rego, Secretário Regional para as Grandes Atividades (b): Adelino Ezequiel, 104 

Secretário Regional para a Gestão Financeira (c); Chefe Vítor Lima, Secretario Regional para a Qualificação dos Agrupamentos (d)- 105 

O Presidente da Mesa, a pedido da proponente, apresentou alteração da data do Enriquecimento, Módulos de Formação 106 

Obrigatórios que no Plano consta os dias 12 e 13 de março passando para o dia 30 de abril de 2016.----------------------------------------- 107 

a) Começou por apresentar o Plano de Atividades 2016, e referiu que os objetivos estratégicos serão os do triénio 108 

2016/2018, nomeadamente duas grandes Atividades, S. Jorge e a Peregrinação Nacional a Fátima. Na sua opinião, o 109 

tema proposto para este ano “ Edificar a Paz” faz mais razão do que nunca, pois é importante construir a paz, cada 110 

escuteiro tem de ser um edificador de paz, vivendo, de facto a fraternidade universal com todos os escuteiros e pessoas.-- 111 

b) Tal como atrás se referiu, gostaria que os Agrupamentos participassem massivamente em todas as atividades e que os 112 

Agrupamentos se envolvessem cada vez mais no planeamento e na execução dos projetos. Informou que no CR de 113 

setembro será lançada  uma actividade internacional para 2017,  Visita  a Gilwell – Ilha de Brownsea.----------------------------  114 

c) Fez uma breve apresentação da parte da gestão financeira do plano de atividades e orçamento para 2016.-------------------- 115 

d) Mencionou os objetivos estratégicos para o ano 2016 e alertou os Agrupamentos para a formação de 18 de junho 116 

destinada aos Chefes de Agrupamento, pois sem esta formação não poderão enviar Candidatos a Dirigentes para o PIF 117 

de 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  118 

De seguida, e para debate da proposta, inscreveu-se o Chefe do Agrupamento de Rebordões, Aníbal Lago que solicitou 119 

esclarecimentos relativamente à organização da Peregrinação a Fátima e ainda, segundo ele, a atividade do dia de BP, não devia  120 

ser a nível Regional, mas ao critério dos Agrupamentos. Disse ainda, que os CRs poderiam ser realizados numa outra hora, de 121 

preferência à noite e em relação ao pagamento dos sensos dos elementos da JR acha que a JR devia esclarecer melhor o 122 

pagamento dos sensos dos seus elementos e que este é o local próprio para o fazer.--------------------------------------------------------------- 123 

O chefe Ricardo pediu a palavra para responder ao Chefe Aníbal e disse que em relação à Peregrinação a Fátima, neste momento 124 

ainda não existe informação concreta da Junta Nacional. A JR irá apoiar os contingentes da Região, mas o transporte será da 125 

responsabilidade de cada Agrupamento. Informou ainda que logo que exista alguma informação será disponibilizada aos 126 

Agrupamentos. Em relação à atividade para comemorar o dia de BP e a possibilidade de alternar  com a atividade de S. Jorge será 127 

pensada na  altura certa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 



 

 

Finalmente ainda pediu a palavra o dirigente José Ribeiro, do Agrupamento da Meadela, que solicitou um esclarecimento 129 

relativamente aos documentos em discussão, visto existir uma parcela no orçamento destinado a uma Abertura do Ano Escutista, 130 

no valor de três mil euros. Todavia, essa actividade não consta na proposta o Plano de Atividades apresentado para votação. Em 131 

resposta, o Chefe Avelino Ezequiel, indicou que a Abertura do Ano Escutista seria substituída pela Peregrinação Nacional a Fátima, 132 

mas tal alteração não foi efetuada no Plano de Atividades e Orçamento 2016, levado a votação.------------------------------------------------ 133 

Levada a votação a Proposta foi aprovada com 39 votos a favor, 13 votos contra, 18 abstenções ----------------------------------------------- 134 

Ponto Cinco - No âmbito das comemorações dos 45 anos do Agrupamento do Senhor do Socorro, o Presidente da Mesa, e em 135 

nome do chefe de Agrupamento Ricardo, convida todos os presentes para uma pequena merenda no final do conselho, e ainda a 136 

participarem pelas 21H00 numa Vigília de oração seguida de fogo do conselho e amanhã, pelas 10H00 Missa de Piedade e 137 

Promessas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa agradeceu mais uma vez a presença de todos vós e ainda ao Snr. Padre José 139 

Lima por nos ter acolhido neste magnífico espaço, dando por encerrada a sessão, a qual se lavra a presente ata que depois de lida 140 

e aprovada será por mim, Samuel Gomes, assinada, na qualidade de Secretário do Conselho e por Belarmino Marques Alves 141 

Franco, como Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 142 

 143 

 144 

 145 

              O Secretário              O Presidente da Mesa  146 

 147 

 _______________________________                ________________________________ 148 

                             (Jorge Samuel Ferreira Gomes)                                                                                   (Belarmino Marques Alves Franco) 149 
 150 

                                                                                                                                                                                                                                     151 
 152 


