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 3 

ACTA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE 4 

 5 

Numero de Conselheiros  -  106 6 

Observadores                   -   4 7 

Agrupºs. representados    -   26 8 

 9 

Pelas quinze horas do dia vinte e sete de Setembro de dois mil e catorze, iniciou-se no Auditório Aula Magna do Agrupamento de 10 

Escolas de Monserrate em Viana do Castelo, o Conselho Regional Ordinário, em segunda convocatória, em virtude de não haver 11 

quórum à hora prevista. A Mesa, constituída pelos dirigentes Belarmino Franco, Presidente, Ester Pereira, Vice-Presidente e Isabel 12 

Braga, secretária, abriu o Conselho com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 13 

 14 

Ponto Um – Aprovação da Acta do último Conselho Regional ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Ponto Dois – Eleição e tomada de Posse da Mesa do C.R. --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Ponto Três - Período de Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Ponto Quatro – Proposta A – Aumento da Quota Regional (JR) -------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Ponto Cinco – Proposta B - Plano de Atividades e Orçamento 2015  (J.R) ----------------------------------------------------------------------- 19 

Ponto Seis – Entrega de Certificados CIP/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Ponto Sete – Encerramento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

 22 

O Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a todos os conselheiros, Dirigentes, Caminheiros e Observadores, 23 

elementos da Junta Regional e CFJR, Assistente Regional, Padre Rui Rodrigues e ainda aos restantes membros da Mesa, que hoje 24 

terminam os seus mandatos para que foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

De seguida convidou o Assistente Regional para fazer uma pequena reflexão espiritual. ---------------------------------------------------------- 26 

Feita a verificação de poderes, anunciou que, à altura, estavam presentes 106 conselheiros e 4 observadores, num total de 110 27 

participantes e em representação de 26 agrupamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 

Ponto Um – O Presidente da Mesa dispensou a leitura da acta do último CR, considerando-a tacitamente aprovada. -------------------- 30 

 31 

Ponto Dois – O Presidente da Mesa começou por informar que apenas recebeu uma proposta de candidatura às eleições para a 32 

Mesa do CR (Triénio 2014/2017), composta pelos Dirigentes Belarmino Marques Alves Franco, Maria Ester Gomes Pereira, 33 

Ermelinda Isabel Aldeia Braga e Jorge Samuel Ferreira Gomes. Submetida a votação, a mesma foi eleita com 96 votos a favor e 1 34 

abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  35 

Usando da palavra o Chefe Regional Manuel Vitorino, felicitou os elementos eleitos, tendo de seguida dado posse aos mesmos. ---- 36 

 37 

Ponto Três - Abertas as inscrições para o período de Antes da Ordem do Dia, inscreveram-se Vítor Lima, Secretário Regional para 38 

a Qualificação dos Agrupamentos (a), José Figueiredo, Presidente da Comissão Eleitoral Regional (b), Abílio, Chefe de Vila Nova 39 

de Muia (c), Ricardo Rego, Secretário Regional das Grandes Atividades (d):- ------------------------------------------------------------------------- 40 

a) Deu conhecimento aos presentes do Encontro Nacional de Dirigentes 2015, que se irá realizar em local a definir entre os 41 

dias 1 e 3 de Maio de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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b) Informou que estamos em período de eleições para Chefes de Agrupamento, sendo da sua responsabilidade nomear um 43 

coordenador para todo o processo, apelando ainda para o cumprimento dos prazos estabelecidos. Por fim, agradeceu aos 44 

chefes dos Agrupamentos de Campos e Arcozelo pelo apoio que têm dado à Comissão Eleitoral. --------------------------------- 45 

c) Demonstrou a sua preocupação quanto aos dirigentes dos Agrupamentos, pois o número de efetivos nem sempre 46 

coincide com os participantes nas atividades. Para tal, aconselhou, a que se faça uma filtragem, ficando apenas os 47 

dirigentes que realmente trabalham. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48 

d) Começou por lembrar que a AAE, irá realizar-se em Carvoeiro, associada às comemorações dos 25 anos da fundação do 49 

seu Agrupamento, marcando o início de um ciclo de actividades envolvidas no tema “Ardere et Lucere”. Apelou à 50 

participação de todos os Agrupamentos nesta atividade onde será lançamento o ACAREG 2015. -------------------------------- 51 

 52 

Ponto Quatro – Proposta A: Aumento da Quota Regional. Aberta as inscrições para a sua apresentação, inscreveu-se o chefe 53 

Ezequiel, Secretário Regional para a Gestão Financeira, esclarecendo os presentes que a atual quota é das mais baixas a 54 

nível nacional, não tendo sofrido aumentos há  mais de 12 anos, propondo que a mesma passe para 3€. ----------------------------- 55 

Inscreveram-se para debate da Proposta o Chefe Fernando Catarina, Chefe de Agrupamento de Seixas (a); o Chefe Martinho 56 

Cerqueira, do Agrupamento do Senhor do Socorro (b); Chefe Abílio, do Agrupamento de Vila Nova de Muia (c): -------------------- 57 

a) Começou por referir que estamos a viver um tempo de crise e está contra este aumento de 50% da quota. Contudo irá 58 

abster-se, pois não quer ir contra uma decisão da JR, sugerindo que sejam pensadas outras formas para obter receitas.--- 59 

b) Concordou com a intervenção anterior dizendo que o seu Agrupamento tem a mesma opinião. Aconselhou que este 60 

aumento fosse feito gradualmente ao longo de quatro anos, 0,25€ por ano. -------------------------------------------------------------- 61 

Para outros esclarecimentos, o Chefe Regional, disse que o aumento da quota se deve essencialmente para poder continuar a 62 

proporcionar atividades de qualidade aos Agrupamentos; e o SRQA, chefe Vitor Lima, esclareceu os presentes que atualmente 63 

as fontes de receita são escassas e que no seu departamento, os formandos são dos que pagam quotas mais baixas . ---------- 64 

c) Informou que no último CR já tinha alertado para esta situação, tendo aconselhado de seguida, os Agrupamentos a 65 

aderirem à campanha dos calendários, pois é uma boa fonte de receita.------------------------------------------------------------------- 66 

De seguida a Proposta A foi posta a votação tendo sido aprovada com 43 votos a favor, 33 abstenções e 22 votos contra. ------ 67 

 68 

Ponto Cinco - Abertas as inscrições para a apresentação da proposta B: Plano de Actividades e Orçamento 2015, 69 

inscreveram-se António Vitorino, Chefe Regional (a); Chefe Ezequiel, Secretário Regional para a Gestão Financeira (b); Chefe 70 

Vítor Lima, Secretario Regional para a Qualificação dos Agrupamentos (c); João Abreu, Secretário Regional para a 71 

Comunicação e Imagem (d); Ricardo Rego, Secretário Regional para as Grandes Atividades (e); e Paulo Lima, Secretário 72 

Regional para a Gestão Administrativa (f).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 73 

a) Começou por apresentar o Plano de Actividades 2015, informando que o tema vai de encontro ao tema nacional, 74 

“Caminharão com Abraão” e da Diocese de Viana do Castelo, que vai comemorar os 500 anos do nascimento do Beato 75 

Bartolomeu dos Mártires e que continuarão a apostar na formação e qualificação dos dirigentes, em todas as atividades 76 

regionais e nomeadamente no próximo ACAREG 2015. Por fim informou de algumas alterações na calendarização das 77 

atividades do Plano e que estas seriam enviadas novamente a todos os Agrupamentos ---------------------------------------------- 78 

b) Fez uma breve apresentação da parte da gestão financeira do plano de actividades e orçamento para 2015. ----------------- 79 

c) Realçou a importância da participação dos dirigentes na formação. Irão promover a qualificação dos Agrupamentos e 80 

dotar a região de um centro de formação escutista.---------------------------------------------------------------------------------------------- 81 

d) Agradeceu aos agrupamentos que já realizaram o seu processo de migração e que estará disponível, às sextas-feiras na 82 

sede da JR para dar apoio aos Agrupamentos sempre que o solicitarem. Referiu ainda que pretende criar uma equipa de 83 

colaboradores para o ACAREG 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 

e) Apresentou detalhadamente os objetivos estratégicos para 2015. --------------------------------------------------------------------------- 85 



 

 

f) Referiu que a nível administrativo promoverá acções de formação para os secretários dos Agrupamentos, fomentará o 86 

uso do SIIE pelas unidades dos Agrupamentos e a organizará o  arquivo da JR. ----------------------------------------------------- 87 

       De seguida, e para debate da proposta, inscreveram-se os dirigentes Nuno Abreu, do Agrupamento de Vila Nova de Anha (a) e 88 

       Gabriel do Agrupamento de Barroselas (b) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   89 

a) Questionou a JR sobre a diferença entre a receita e as despesas da quota nacional, tendo o Secretário Regional para a 90 

Gestão Financeira, esclarecido que esta diferença se deve à derrama que a JR tem direito por entregar toda a 91 

documentação dentro dos prazos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 

b) Referiu que mais um ano foi marcado uma sessão do Tronco Comum do CAP para o dia de B.P., sugerindo uma data 93 

diferente para não coincidir com o dia do Fundador----------------------------------------------------------------------------------------------- 94 

Submetido a votação o Plano de Actividades e Orçamento de 2015 foi aprovado com 94 votos a favor e 4 abstenções. ----------- 95 

 96 

Ponto Seis – Foram entregues certificados referentes ao CIP 2013, tendo SRQA,  Chefe Vitor Lima, agradecido ao Diretor do 97 

Curso, Chefe Abílio pelo seu empenho e dedicação à realização deste curso. O Chefe Vitorino referiu que até à próxima 98 

quarta-feira estarão resolvidas as certificações dos cursos em atraso e serão entregues os certificados muito em breve.---------- 99 

 100 

Ponto Sete - Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa fez um agradecimento particular ao Chefe António Vitorino, 101 

que na qualidade de Diretor do Agrupamento de Escolas de Monserrate nos deu um grande  apoio para que este evento tenha 102 

sido realizado neste magnífico auditório e a todos vós que marcaram presença, dando por fim encerrada a secção, a qual se 103 

lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada será por mim, Ermelinda isabel Aldeia Braga, assinada, na qualidade de 104 

Secretária e por Belarmino Marques Alves Franco, como Presidente da Mesa.----------------------------------------------------------------- 105 

 106 

 107 

              O Secretário(a)              O Presidente da Mesa  108 

 109 

  110 

                               (E. Isabel A. Braga)                                                                                        (Belarmino M. A. Franco) 111 

   112 


