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Ata número vinte e seis 

Pelas nove horas e quarenta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e quinze, realizou-se na sala dos Atos do Paço Episcopal de 

Santarém, gentilmente cedida para o efeito, o Conselho Regional da Região de Santarém, do Corpo Nacional de Escutas, com a seguinte 

ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Celebração da Santa Missa Dominical.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Um- Calendários;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Dois- Emigração dos emails para o novo domínio (escutismo.pt);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Três- Lançamento do Fundo Método do Projeto;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Quatro- DMF (Depósito de Material e Fardamento) – solução para regularização da divida;--------------------------------------------------------------------- 

-Cinco- Regulamento de empréstimo de material da Junta Regional;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Seis- Propostas de Equipa de Trabalho para os investimentos da Região;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Sete- ACANAC (Acampamento Nacional) dois mil e dezassete;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Oito- Peregrinação Nacional dois mil e dezassete;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Nove- Atividade Nacional de Pioneiros;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Dez- Atividade de Caminheiros: Vive, Serve e Progride (décimo primeiro ciclo do Cenáculo).-------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Um- Apresentação, discussão e votação da Proposta de Alteração ao Plano Anual;-------------------------------------------------------------------------------- 

-Dois- Apresentação da Atividade de Verão;-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

-Três- Apresentação, discussão e votação do regulamento da Atividade de Verão;---------------------------------------------------------------------------------- 

-Quatro- Apresentação, discussão e votação da Proposta de Investimento numa viatura automóvel;----------------------------------------------------------- 

-Cinco- Apresentação, discussão e votação do Orçamento para dois mil e dezasseis;------------------------------------------------------------------------------ 

-Seis- Apresentação, discussão e votação do Regulamento Geral das Atividades Regionais.--------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Um– Junta Regional entrega de Diplomas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Dois- Horário do Conselho Regional------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 

-Três– Data do próximo Conselho Regional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Às nove horas o Presidente da Mesa do Conselho Regional, abriu a sessão, verificando que não se encontrava a maioria dos membros do 

Conselho, pelo que declarou o seu encerramento, deixando para segunda convocatória às nove horas e trinta minutos.--------------------------------- 

O conselho foi iniciado às nove horas e trinta e cinco minutos com a celebração da Santa Missa Dominical, presidida pelo Assistente Regional 

adjunto, o Padre Paulo Marques, na presença de cento e quinze conselheiros. A celebração terminou às dez horas e vinte e cinco minutos, 

altura em que o Presidente da Mesa do Conselho Regional, informou que se iria proceder a um intervalo de quinze minutos.-------------------------- 

Às dez horas e quarenta minutos, reiniciou-se o Conselho Regional, tendo nesta altura registado a entrada de mais dezassete conselheiros, 

perfazendo o total de cento e trinta e dois conselheiros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa do Conselho Regional informou que pretendia gravar o Conselho Regional para memória futura; uma vez que ninguém 

se manifestou contra, o procedimento foi efetivado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a ata do Conselho Regional anterior, foi dado conhecimento aos presentes sobre as propostas de alteração recebidas. O dirigente 

Joaquim André do Agrupamento cinquenta e dois de Santarém, mencionou que a mesma fosse corrigida com o novo acordo ortográfico o que 

foi imediatamente aceite pela Mesa. Após breve apresentação dessas propostas de alteração foi submetida a votos, tendo obtido trinta e quatro 

abstenções e oitenta e um votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Em relação ao período antes da ordem do dia, foi dado a palavra à Junta Regional, na pessoa do Chefe Regional Adjunto, João Ferreira, que 

falou sobre a campanha dos calendários e os números que esta campanha de angariação de fundos pode trazer de mais valias para os 

agrupamentos, bem como os prémios originados na campanha anterior. Sobre a emigração dos emails para o novo domínio (escutismo.pt), foi 

referido que até ao final do presente ano civil os emails associados a cada agrupamento deixariam progressivamente de funcionar, com o 

objetivo de, a partir de dois mil e dezasseis, o novo domínio ser utilizado pela totalidade dos agrupamentos da região.------------------------------- 

No que diz respeito ao lançamento do Fundo Método do Projeto, será um projeto da Junta Regional que surge com um incentivo à 

implementação e correta aplicabilidade do Método de Projeto nas diferentes secções.-----------------------------------------------------------------------------

Sobre o valor existente na contabilidade de divida do DMF (Depósito de Material e Fardamento) à Junta Regional, a Chefe Regional Lurdes  
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Gameiro, informou os presentes que o pagamento da funcionária da Junta Regional iria ser repartido contabilisticamente entre o DMF e a Junta 

Regional, de forma a absorver o valor em divida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as atividades regionais também informou dos locais de realização das mesmas durante este ano escutistas: assim, o Encontro Regional 

de Lobitos será em Fazendas de Almeirim, o Encontro Regional de Exploradores em Alcobertas, o Encontro Regional de Pioneiros em Alpiarça 

e o Encontro Regional de Caminheiros em Vila Nova da Barquinha. Sobre o encontro de São Paulo será em São João da Ribeira, o Enguias 

em Torres Novas, a atividade Vive, Serve e Progride em Pontével, visto que o pároco local Padre Miguel Ângelo pretende lançar a abertura de 

um agrupamento de escuteiros. As Comemorações do dia de São Jorge realizar-se-ão em Tomar, devido ao facto de neste ano se iniciarem as 

comemorações dos quarenta anos da Região e esta ter tido o seu berço naquela cidade. A atividade Caminhar com Francisco será em 

Santarém.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais solicitou que todos os agrupamentos sempre que realizem atividades fora da Região de Santarém, as comuniquem antecipadamente à 

Junta Regional, o que ultimamente não se tem verificado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Também solicitou que sempre que os agrupamentos efetuem nomeações e/ou transferências de dirigentes que as mesmas sejam comunicadas 

à Junta Regional. Aquando de eleições para a direção dos agrupamentos mesmo que se mantenha a mesma equipa ou membros com as 

mesmas funções, essa situação deve igualmente ser comunicada.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi também comunicado que a Junta Regional iria começar a dar prevalência nos movimentos bancários na conta da Caixa de Crédito Agrícola 

pois esta tem menos custos em detrimento das outras duas instituições bancárias com que a Junta Regional habitualmente trabalha.--------------- 

A dirigente Isabel Vitorino, da Junta Regional, apresentou o funcionamento do Fundo do Método de Projeto, que visa apoiar os projetos dos 

agrupamentos na aplicação e desenvolvimento do Método do Projeto. O prémio do vencedor será de duzentos e cinquenta euros por secção.--- 

Informou que a Peregrinação Nacional a Fátima vai ocorrer a oito e nove de Outubro do próximo ano. Mais acrescentou que a atividade 

nacional de Caminheiros vai decorrer de dezanove a vinte e três de março na região de Setúbal. Apresentou as diversas fazes da atividade 

bem como os prazos de inscrição e pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a atividade regional de Caminheiros, Vive Serve e Progride, foi apresentada pelos Caminheiros Maria Inês do Agrupamento mil cento e 

vinte de Cartaxo e David Francisco do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar. Informaram que esta atividade tinha como objetivos a 

receção aos noviços na secção e dar ênfase ao Serviço ao próximo. A atividade vai realizar-se em Pontével.----------------------------------------------- 

O Dirigente Paulo Francisco do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar, manifestou o seu desagrado sobre a data do atual Conselho 

Regional, pois estava inicialmente indicado para oito de novembro e que neste fim de semana havia uma atividade nacional.-------------------------- 

Entrando no PERIODO DA ORDEM DO DIA, foi apresentado à Mesa do Conselho uma proposta de alteração à ordem dos pontos do período 

da ordem do dia, pelo dirigente António Figueiredo do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar. Propõe a alteração do ponto cinco 

(Apresentação, discussão e votação do orçamento para dois mil e dezasseis) para o primeiro ponto do período da ordem do dia. Justifica com o 

fato deste ponto estar mais para o final na agenda de trabalhos e nessa altura, se ocorrer após o período de pausa para almoço, poderem 

existir menos conselheiros presentes para a sua discussão. Esta proposta foi submetida a votação tendo obtido um voto contra, cinquenta e 

cinco abstenções e cinquenta e nove votos a favor. Este assunto foi assim passado para o número dois da agenda de trabalho neste período, 

após a apresentação, discussão e votação da Proposta de Alteração ao Plano Anual.------------------------------------------------------------------------------ 

No ponto um, a Junta Regional retirou a proposta de alteração do plano anual, e apresentou em sua substituição a informação que em conjunto 

com o Secretariado Diocesano da Catequese vai a realizar no dia vinte e oito de maio do próximo ano uma atividade diocesana – Jubileu das 

Crianças e dos Jovens – em Santarém.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No agora ponto dois, sobre Apresentação, discussão e votação da do Orçamento e visto que consta na proposta de orçamento um possível 

aumento no valor da quota regional, a Junta Regional submeteu a discussão a proposta de aumento da quota regional de três euros para três 

euros e cinquenta cêntimos. Aberta a discussão, o dirigente Luís Ferreira manifestou-se contra, pedindo esclarecimentos acerca da justificação 

do aumento; o dirigente Tiago Marques do Agrupamento quatrocentos e quatro de Almeirim, manifestou que não coloca em causa o aumento 

no valor da quota mas sim o timing da sua apresentação, pois isso obriga a que alguns agrupamentos a restruturarem as suas finanças e 

cobrança do seu valor, provocando custos adicionais que não estavam previstos. O dirigente Paulo Francisco do Agrupamento quarenta e 

quatro de Tomar, manifestou que concorda com o aumento do valor da quota em cinquenta cêntimos, que esta já não é aumentada há cerca de 

dez anos, mas que não vê razão no seu aumento tendo em conta vários valores constantes no orçamento, reforçando também que o timing 

não é o mais adequado. A dirigente Paula Véstias, Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, manifestou a sua opinião em que 

sugere que o órgão executivo da região deve criar um orçamento com receitas próprias face aos custos fixos, para que não venha a depender 

de receitas extras ou exteriores, como por exemplo do Instituto Português da Juventude. Esta proposta foi submetida a votação, tendo obtido 

quarenta e oito votos contra, vinte e seis abstenções e quarenta e um votos a favor. Ficou assim recusada.------------------------------------------------- 

Sobre a Orçamento para dois mil e dezasseis, Chefe Regional Adjunto, João Ferreira, apresentou em linhas gerais a proposta entregue aos 

agrupamentos, salientando que devido ao fato da proposta de aumento da quota regional não ter sido aceite, deveria de se ter em  

mailto:mcr.santarem@escutismo.pt


  

 
 

Região de Santarém 

Mesa do Conselho Regional 

 

 
mcr.santarem@escutismo.pt 

 

Casa Episcopal – Sala 3 

2000-135 Santarém 

 

consideração a retificação desse valor. O dirigente Luís Salgado do Agrupamento quatrocentos e noventa Chamusca questionou sobre a 

aquisição do veículo automóvel ainda não ter sido aprovado mas que o orçamento já prevê os custos daí inerentes. O dirigente Paulo Francisco 

do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar, manifestou que as contas e o orçamento deveriam ser apresentados na mesma altura, mas 

reconhecendo que nem sempre era possível. Deu a sua opinião de que as despesas decorrentes da aquisição do veículo deveriam ser 

contabilizadas pelas diversas áreas e atividades. Salientou que a aquisição da carrinha não está em orçamento em dois mil e catorze nem em 

dois mil e quinze. Manifestou também que o valor orçamento como proveito na atividade de verão para o Instituto Português da Juventude, de 

dois mil e quinhentos euros era manifestamente pouco. O dirigente Jorge Félix do Agrupamento quinhentos e noventa e três de Riachos, 

mencionou que o ordenado previsto para a funcionária era um pouco alto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O dirigente João Ferreira, Chefe Regional Adjunto, disse que os custos com o veículo seriam para dividir depois pelas diversas áreas. Que os 

custos de levar para uma atividade vários veículos em comparação com a possibilidade de ter uma carrinha de nove lugares, onde podemos 

minimizar o número de viaturas a deslocarem será uma mais-valia pois os custos com gasóleo serão menores. Em relação ao ordenado da 

funcionária, tem a ver com o fato de não estar incluída a segurança social em anos anteriores bem como por esta em diversas vezes fazer 

horas extras e deslocações em nome da Junta Regional. Sobre a atividade de verão, que o baixo custo para este tipo de atividade se deve ao 

parque ser recente e existir a necessidade destes em promover o espaço. O dirigente Luís Ferreira, do Agrupamento cinquenta e dois de 

Santarém, falou sobre a necessidade de se ajustar os valores, uma vez que o saldo apresentado no orçamento geral, bem como o da maioria 

das atividades (à exceção da de verão) ser zero. O dirigente António Figueiredo do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar, questionou 

sobre se as instalações sanitárias existentes seriam suficientes para o número de elementos desta atividade. O dirigente Jorge Félix do 

Agrupamento quinhentos e noventa e três de Riachos, mencionou que estávamos a discutir e aprovar ou não um orçamento que inclui a 

compra de uma viatura automóvel sem que esta ainda tenha sido aprovada pelo Conselho. O dirigente João Ferreira, Chefe Regional Adjunto, 

procedeu à correção direta nos mapas visualizados em ecrã, assumindo o compromisso de posteriormente enviar aos agrupamentos a versão 

votada. Procedeu-se de seguida á votação, sendo que houve vinte votos contra, vinte e seis abstenções e sessenta e nove votos a favor. O 

orçamento foi assim aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a atividade de verão, a Chefe Regional, Lurdes Gameiro apresentou a atividade em termos gerais com a mostragem de algumas fotos do 

local de acampamento e tabela de valores e prazos de pagamento. O dirigente Luís Ferreira do Agrupamento cinquenta e dois de Santarém, 

mencionou que tinha lá estado á pouco tempo e que tinha havido falta de água e que os sanitários eram poucos. Alertou para a Junta Regional 

ter em atenção estas questões na preparação. O dirigente João Nuno do Agrupamento quatrocentos e três de Rio Maior, questionou sobre os 

prazos de inscrição para os dirigentes, pois podem existir dirigentes que no início dos prazos ainda não saibam se podem ir á atividade e daí 

não se inscreverem. Questionou se havia possibilidade de alargamento de prazos. O dirigente João Francisco do Agrupamento quarenta e 

quatro de Tomar, questionou se existe necessidade destes prazos de inscrição e pagamentos, pois em situações de outras atividades fora do 

movimento (como por exemplo uma corrida de BTT) até aquela data inscreve-se e depois participa bem como que tipo de atividades estavam 

previstas. O caminheiro Pedro Nuno do Agrupamento quatrocentos e quatro de Almeirim, disse que não fazia sentido as questões colocadas 

pelo anterior interveniente, pois em atividades similares promovidas pela Junta Regional tinha sido este o método colocado em prática. Mais 

disse que uma coisa é preparar uma atividade para cinquenta miúdos e outra era preparar uma atividade para cento e cinquenta ou duzentos 

miúdos. O dirigente Paulo Francisco do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar, manifestou-se de acordo com o que tinha sido apresentado 

pela Chefe Regional, salientando que a tabela de prazos de pagamento deveria ser atualizada com os valores decorrentes da diminuição do 

valor da quota regional. O dirigente Tiago Marques e Nuno Correia, vieram manifestar de certa forma a mesma opinião que é dos prazos de 

inscrição para dirigentes ainda ser um pouco relativo tendo em conta que estes ainda não sabem quando vão ter férias marcadas. Ficou então 

alterado o valor final da inscrição para oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos. Procedeu-se à votação, tendo-se registado nove abstenções, 

zero votos contra e cento e seis votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Às treze horas e quinze minutos, o Presidente da Mesa do Conselho, anunciou um intervalo para almoço, e o seu recomeço às catorze horas e 

trinta minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Às catorze horas e quarenta minutos deu-se reinicio ao Conselho, com a presença de quarenta e nove conselheiros.------------------------------------ 

Sobre a proposta de aquisição de uma viatura automóvel, a Chefe Regional Lurdes Gameiro, apresentou a proposta da Junta Regional para 

aquisição de uma carrinha de nove lugares mais carga, em estado novo, por um valor até trinta mil euros. Submetida a proposta a votação 

obteve dois votos contra, oito abstenções e vinte e nove votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à proposta de Regulamento de Atividades Regionais, esta foi apresentada também pela Chefe Regional Lurdes Gameiro, de forma 

sintética, ressalvando a importância da existência do mesmo. O dirigente Luís Ferreira do Agrupamento cinquenta e dois de Santarém, solicitou 

a alteração do artigo 6º que reporta à farde de campo e de cerimónia. O dirigente Paulo Martinho do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar, 

mencionou que não existe a necessidade de existência de um regulamento deste tipo, porque cada atividade tem especificidades próprias e 

ter-se-ia depois de andar por cada uma a proceder a alterações a este regulamento. A Chefe Regional, Lurdes Gameiro, reiterou a proposta  
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informando que esta foi feita com base no passado, e embora em cada atividade existam essas especificidades, para agora existe a 

necessidade de garantir mínimos. A proposta foi submetida a votação, obtendo oito abstenções e quarenta e um votos a favor.----------------------- 

No PERIODO POS ORDEM DO DIA, o Presidente da Mesa do Conselho Regional deu a palavra à Junta Regional, na pessoa do Secretário 

Regional de Adultos, dirigente Carlos Costa, que em conjunto com a dirigente Sofia Gualdino (Agrupamento quatrocentos e noventa de 

Chamusca) entregaram os Certificados de Participação sobre o Curso de Formação de Tutores.---------------------------------------------------------------- 

A Mesa do Conselho questionou o Conselho no sentido de averiguar se tinha alguma coisa a apresentar, sendo que a dirigente Joana Bastos 

do Agrupamento quinhentos e noventa e três de Riachos, se manifestou sobre o fato da Celebração Eucarística ocorrer antes do Conselho 

Regional, o que leva a que este termine mais tarde. O dirigente Jorge Félix também do Agrupamento de Riachos, manifestou a sua opinião 

também no mesmo sentido. A dirigente Sofia Gualdino do Agrupamento quatrocentos e noventa da Chamusca, manifestou a sua opinião no 

sentido de se começar a Celebração Eucarística mais cedo, por volta das oito horas e trinta minutos, ou até às nove horas.---------------------------- 

O Presidente da Mesa do Conselho, informou que no seguimento do assumido pelos membros desta Mesa a Celebração Eucarística será 

sempre integrante do Conselho Regional, e que pode ser antes, durante ou depois do Conselho, mas atendendo a situações passadas se for 

depois, a maior parte dos Conselheiros não participa e se for durante o Conselho interrompe igualmente o Conselho.------------------------------------ 

O presidente da Mesa do Conselho, o dirigente Luís Miguel Pedro agendou como data do próximo Conselho Regional o dia dezanove de junho 

de dois mil e dezasseis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi declarado encerrado este Conselho às quinze horas e dez minutos, do qual, para que conste, se lavrou a 

presente ata, que será assinada por nós que o secretariamos e pelo presidente da mesa que o presidiu.----------------------------------------------------- 

 

 
___________________________________ 

Luís Miguel Carvalho Pedro 

Presidente da Mesa do Conselho Regional 

 

 

___________________________________ 

Margarida Isabel Conde Borralho 

Secretária da Mesa do Conselho Regional 

 

 

__________________________________ 

Alexandre Redol Moita 

Secretário da Mesa do Conselho Regional 
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