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Aos sete dias do mês do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezoito, pelas 9 horas e 30 

minutos, realizou-se, na sala dos Atos do Paço Episcopal, o Conselho Regional da Região 

de Santarém, do Corpo Nacional de Escutas com a seguinte ordem de trabalhos: -------------- 

---- 1- Apresentação, discussão e votação do Plano Trienal 2018 - 2020 --------------------------- 

---- 2- Apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento para 2018 --------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Às 9 horas, a Presidente da Mesa do Conselho Regional, abriu a sessão, verificando que 

não havia quorum, declarou o seu encerramento, deixando para segunda convocatória. ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O conselho foi iniciado às 09h30 com a presença de D. José Traquina, Bispo de 

Santarém; o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro; o Presidente da 

Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves; a Vice-presidente da Câmara Municipal 

de Santarém, Inês Barroso; o Chefe Nacional, Ivo Faria; o Assistente Nacional, Pe. Luís 

Marinho, e alguns Chefe Regionais: Manuel Pedrosa (Coimbra); Vitor Faria (Leiria); Paulo 

Silva (Portalegre e Castelo Branco); Hugo Carvalho (Porto). Estavam presentes, também, 

outras entidades eclesiais e civis, que quiseram marcar presença na Tomada de Posse dos 

órgãos regionais da Região Santarém. ----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa do Conselho deu início ao Conselho, agradecendo a presença de 

todas as entidades e amigos presentes e lendo um texto sobre o valor da amizade. ------------ 

---- O Senhor Bispo de Santarém convidou todos os presentes a rezar a Oração do Escuta. - 

---- Relativamente à ata do Conselho Regional anterior, não foram pedidos esclarecimentos 

nem alterações, no prazo de 30 dias, por isso foi, tacitamente, aprovada. ------------------------- 

---- A Presidente da Comissão Eleitoral Regional tomou a palavra para ler a ata de 

apuramento dos resultados das eleições de 17 de dezembro de 2017. Antes da leitura da 

ata demonstrou a sua tristeza pela elevada abstenção: dos 587 eleitores inscritos, apenas 

votaram 218. Procedeu então, à leitura da Ata de apuramento dos resultados eleitorais. A 

lista única, candidata à Junta Regional de Santarém, foi eleita com 190 votos “sim”, 20 votos 

“não” e 1 voto nulo. A lista única, candidata ao Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional de 

Santarém, foi eleita com 198 votos “sim”, 14 votos “não” e 1 voto nulo. ----------------------------- 

---- A Presidente da Mesa chamou então os titulares de cargos na Junta Regional de 

Santarém e do Conselho Fiscal e Jurisdicional de Santarém para o ato solene do Tomada 

de Posse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Tomou posse cada um dos elementos do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional de 

Santarém e da Junta Regional de Santarém, seguindo-se os discursos de circunstância por 



 

parte do Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, Luís Francisco; da Chefe 

Regional, Lurdes Gameiro; do Chefe Nacional, Ivo Faria; e do Senhor Bispo de Santarém, 

D. José Traquina. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O dirigente Luís Pedro (Agr. 867 - Alcanena) interveio, mostrando preocupação com a 

elevada abstenção nas últimas eleições regionais. Congratulou-se com a inserção da 

Eucaristia no Conselho Regional. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- O dirigente Tiago Marques (Agr.404 - Almeirim) interveio enquanto delegado da Região 

de Santarém no Conselho Nacional de Representantes, dando conta dos assuntos tratados. 

Informou de ter sido adicionado um novo pilar ao método escutista, aprovado na 

Conferência Mundial de Escutismo: “Envolvimento com a comunidade”. Dando seguimento à 

integração de contas do CNE, as contas das Juntas Regionais passam a ter de ser inseridas 

numa plataforma própria, plataforma essa que estará disponível para os agrupamentos a 

partir de 2019. Sugeriu que seria interessante a Junta Regional reunir previamente com os 

delegados da região para discutir as propostas que serão apresentadas nos Conselhos 

Nacionais de Representantes.----------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------- 

Deu-se início ao Período da Ordem do Dia com a presença de 102 conselheiros e com a 

seguinte Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

---- 1- Apresentação, discussão e votação do Plano Trienal 2018 - 2020 --------------------------- 

---- 2- Apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento para 2018 --------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1- Apresentação, discussão e votação do Plano Trienal 2018 - 2020 ---------------------- 

---- O Plano Trienal foi apresentado pela Chefe Regional e pelos diversos Secretários 

Regionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- O dirigente Luís Ferreira (Agr. 52 - Santarém), sugeriu formação específica para os 

dirigentes, numa lógica de formação contínua, à semelhança do que é já feito em outras 

regiões. Questionou se o “Dia do Pensamento” previsto no Plano Trienal é uma dinâmica a 

aproveitar e complementar o que já é proposto anualmente pela Junta Central, ou é uma 

dinâmica diferente. E se ao ser outra iniciativa se não haveria sobreposição. -------------------- 

---- O dirigente Paulo Francisco (Agr. 44 - Tomar) deu os parabéns pela ideia do espaço 

museológico. É da opinião que a data do ACAREG deve ser divulgada o mais brevemente 

possível, de modo a que os agrupamentos possam organizar-se e preparar a sua 

participação. No que diz respeito ao plano de expansão, relembra que existem 

agrupamentos fechados que podem ser reativados com a ajuda da Junta Regional. Em 

termos da Comunicação da Junta Regional de Santarém, considera que o site deve ser 

atualizado e as redes sociais mais dinamizadas. No campo internacional, acha o Plano 

pouco ambicioso, deveria ter como objetivo a participação de todos os agrupamentos nas 

atividades internacionais, em vez de pelo menos um como é referido. Na Formação de 

Adultos, os locais para as formações não se devem esgotar no Seminário de Santarém, 

deverão ser exploradas outras hipóteses que possam oferecer melhores condições, como 

por exemplo o Centro Nacional Escutista de Fátima. Questiona a Junta Regional quanto à 



 

construção/ reconstrução da nova sede regional, pois isso nunca foi aprovado pelo conselho 

regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A dirigente Diana Cardoso (Agr. 68 - Salvaterra de Magos) agradece o esforço e trabalho 

da nova Junta Regional de Santarém para a elaboração do Plano Trienal. Alerta o conselho 

para o facto de, sistematicamente, nos conselhos regionais, serem apresentados planos 

para a reconstrução de uma sede regional, num local específico, sem estarem a ser 

apresentadas alternativas, aparentemente, apenas se está a ter em conta uma solução. 

Solução essa que o conselho regional ainda não aprovou. Não houve aprovação de 

orçamento, não se sabe quando é que teremos de sair do local em que estamos, se temos o 

dinheiro para as obras, etc. Esse caminho não pode estar a ser percorrido sem a aprovação 

formal do conselho regional e até do conselho nacional, se houver necessidade de um 

pedido de empréstimo, sob pena de, no final de todo o processo, o conselho não aprovar a 

solução encontrada. Na sua opinião, a busca não está esgotada e poderá haver outras 

soluções, melhores e mais económicas para a região. --------------------------------------------------- 

---- O dirigente Pedro Vinagre (Agr. 404 - Almeirim) apelou a que se discutisse o Plano e 

Orçamento centrados no que é mais importante, os escuteiros, e que se deixasse os 

pormenores e as pequenas divergências, que pouco importam para se levar a região a bom 

porto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Secretário Regional dos Adultos, Tiago Marques, esclareceu que a formação de 

dirigentes foi suspensa a nível nacional aquando a Renovação do Sistema de Formação 

(RSF) e será retomada em 2019. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Chefe Regional, Lurdes Gameiro, afirmou que a Junta Central vai alterar o nome das 

comemorações do dia de BP, a 22 de fevereiro, para Dia do Fundador e esclareceu que 

será usada a proposta da Secretaria Internacional. O museu precisa da ajuda de todos e 

conta com contributos dos agrupamentos. Afirmou que, no próximo conselho regional, a 

Junta Regional estará em condições de apresentar a data do ACAREG. Quanto à expansão, 

é algo que não se tem conseguido concretizar nas paróquias. A Junta Regional quer 

trabalhar no sentido do envolvimento de todos e que a participação nas atividades regionais 

aumente. Informou que existe um protocolo com o Seminário para se fazer lá a formação e 

que é apresentado no PAAJ. Até à data, ainda não foram encontrados valores mais baixos 

do que os que o Seminário oferece. Leu parte da ata, do conselho regional de 19 de junho 

de 2016, no Instituto Politécnico de Tomar, em que os conselheiros mandataram a Junta 

Regional de Santarém para negociar com a Diocese, o espaço que esta propunha ceder 

para uma futura sede regional. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---- O caminheiro Filipe Ferreira (Agr. 52 - Santarém), apelou à tolerância para com a nova 

Junta Regional, que acabara de assumir funções e estava a apresentar um Plano, que não 

devia já estar a ser criticado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Presidente da Mesa esclareceu que a discussão das propostas é isso mesmo uma 

discussão e que todos são livres de apresentar a sua opinião, de forma construtiva. O 

conselho regional é o local apropriado para tais discussões. Nem sempre os conselheiros 

estão de acordo e têm perspetivas diferentes, mas todos estão pelo mesmo: melhorar o 

escutismo que se faz na região. -------------------------------------------------------------------------------- 



 

---- Não houve mais inscrições para a discussão, por isso, passou-se à votação. --------------- 

---- O Plano Trienal 2018 - 2020 da Junta Regional de Santarém foi aprovado por maioria, 

com uma abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Mesa interrompeu os trabalhos para uma pausa para o almoço convívio, oferecido 

pela Junta Regional de Santarém. ----------------------------------------------------------------------------- 

---- Os trabalhos foram retomados após o almoço, com a presença de 64 conselheiros. ------ 

---- Antes da apresentação do ponto dois da ordem de trabalhos, a Chefe Regional, Lurdes 

Gameiro, esclareceu que, com a integração das contas a nível central, os Planos e 

Orçamentos passam a ser apresentados por ano escutista. Uma vez que a Junta Regional 

está a apresentar o Plano e Orçamento apenas em janeiro, este contemplará 9 meses, ou 

seja, será até 30 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 2 - Apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento para 2018 --------------- 

---- A Secretária Regional Administrativa e Financeira, Margarida Gonçalves (Agr. 65 - 

Torres Novas), apresentou o orçamento. A Chefe Regional apresentou o Plano. ---------------- 

---- A dirigente Joana Oliveira (Agr. 698-Marinhais), demonstrou a sua preocupação com os 

agrupamentos mais pequenos, por os encontros regionais serem todos no mesmo fim de 

semana, uma vez que nestes agrupamentos com poucos dirigentes, estes têm de se dividir 

por várias secções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O dirigente Luís Francisco (Presidente do CFJR), alertou para a terminologia das 

despesas de representação e das despesas extraordinárias, pois talvez não se estivesse a 

usar a terminologia mais correta. Explicou que, apesar da carrinha ter sido paga a pronto, 

em termos contabilísticos, a amortização da mesma terá de se estender por alguns anos, 

pois é um recurso que fica ao serviço da região e que não pode ser imputado a um 

executivo, se toda a região irá usufruir por vários anos. É assim que se faz nas empresas e 

é o mais correto a fazer, mesmo sendo o CNE uma associação. Em algumas rubricas, acha 

os valores atribuídos irrisórios, não percebe o porquê de valores tão baixos. --------------------- 

---- O dirigente Jorge Félix (Agr. 593 - Riachos), demonstrou a sua preocupação com a 

possível redução nas vendas do DMF Regional, devido ao início do DMF on-line.--------------- 

--- O dirigente Luís Ferreira (Agr. 52-Santarém), propõem que se dê um voto de confiança à 

Junta Regional, relativo à gestão financeira da mesma, e alerta para que se discrimine 

melhor as despesas de representação. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---- Relativamente aos encontros regionais das secções e dos agrupamentos com poucos 

dirigentes, a Chefe Regional, Lurdes Gameiro, falou da possibilidade de se agilizar com os 

agrupamentos que têm mais dirigentes. Quanto à rubrica das despesas de representação, 

podem ser mais discriminadas. Esclareceu que os valores irrisórios que aparecem no 

orçamento, correspondem a rubricas que tinham despesa zero nos anos anteriores, daí se 

ter resolvido não orçamentar tanto dinheiro como em anos anteriores. Ainda relativamente 

aos encontros regionais, relembrou que a maior despesa é a das deslocações para 

preparação dos encontros. No caso das vendas on-line, as juntas regionais foram 



 

informadas que para realizar a compra, tem que se associar um número de identificação 

nacional (NIN), logo a Junta Regional recebe a respetiva derrama. ---------------------------------- 

---- O dirigente David Marques (Agr. 1301 - Alpiarça), questionou o facto de só ser fornecida 

sopa nos encontros regionais das secções. ----------------------------------------------------------------- 

---- A Chefe Regional respondeu que era uma questão logística, uma vez que a Equipa da 

Logística não se pode dividir por tantos encontros. Foi dada a indicação que será fornecido 

pequeno-almoço e almoço no dia do S. Jorge. ------------------------------------------------------------- 

---- Não havendo mais inscrições para a discussão, passou-se à votação. ------------------------- 

---- O Plano e Orçamento da Junta Regional de Santarém para o ano 2018 (até 30 de 

setembro), foi aprovado por maioria, com quatro abstenções e um voto contra. ------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------ 

---- O dirigente Luís Ferreira (Agr. 52-Santarém) relembrou a todos os conselheiros que 

estava em discussão pública a proposta de revisão dos estatutos do CNE, e que todos 

podiam e deviam contribuir. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Chefe Regional, Lurdes Gameiro, agradeceu a presença de todos na tomada de posse 

da Junta Regional de Santarém e do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional e no 

Conselho Regional. Informou que as vinhetas dos censos 2018 já estavam disponíveis, de 

acordo como censo do agrupamento. Deu ainda a conhecer que a funcionária do DMF 

renova o contrato, com cariz executivo. ---------------------------------------------------------------------- 

---- O dirigente, Tiago Marques (Agr 404 - Almeirim e Secretário dos Adultos), reforçou o 

pedido de análise e contributos para a proposta de alteração dos estatutos do CNE. ---------- 

---- A presidente da Mesa informou que, oportunamente, será divulgada a data do próximo 

Conselho Regional. Anunciou ainda que, Tiago Marques (404- Almeirim), deixa de ser 

delegado da região no Conselho Nacional de Representantes, uma vez que foi eleito para a 

Junta Regional, e que, por isso, passa a ter assento nesse conselho, por inerência do cargo. 

Assim, essa vaga será preenchida pelo primeiro suplente: David Branco (Agr. 634 - 

Alcanhões). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A presidente da Mesa, Diana Cardoso, encerrou o Conselho, após uma breve oração 

pelo Assistente Regional, Pe. Paulo Marques. ------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, lavrou-se a presente ata, que será levada a aprovação no próximo 

Conselho Regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diana Cardoso 

(Presidente da Mesa do Conselho Regional) 

 

 

Paulo Francisco 

(Vice-presidente da Mesa do Conselho Regional) 

 

Joana Bastos 

(Secretária)  

Jorge Félix 

(Secretário) 

 


