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Ata do Conselho de Núcleo do Oeste 
Data: 20 de Abril de 2018 

Local: Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche. 

 

Aos 20 dias do mês de Abril de 2018, no Auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em 

Peniche, reuniu o Conselho de Núcleo do Oeste da Região de Lisboa do Corpo Nacional de Escutas, em 

sessão ordinária, conforme convocatória do dia 5 de Março de 2018. Os trabalhos foram conduzidos pelo 

Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo, Paulo Ribeiro, que verificou a inexistência de quórum pelas 

21h00, tendo-se dado início ao Conselho pelas 21h30, em segunda convocatória, segundo os termos 

regimentares. 

Da Ordem de Trabalhos constaram os seguintes pontos: 

1. Período antes da ordem do dia. 

2. Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas relativo ao ano de 2017. 

3. Outros assuntos de interesse do C.N.E. na área do Núcleo do Oeste. 

 

Antes de dar início aos trabalhos do Conselho de Núcleo, o Presidente da Mesa convidou, para integrar a 

Mesa como Segunda Secretária, a dirigente Cláudia Mamede do Agrupamento 512 de Peniche, tendo, se 

seguida, dado os devidos esclarecimentos referentes ao adiamento do Conselho de Núcleo, antes marcado 

para 17 de Março. Leu também o esclarecimento enviado ao Conselho Fiscal e Jurisdicional de Lisboa 

referente a uma parte do parecer em que foi referido o trabalho da Mesa do Conselho de Núcleo.   

No período antes da ordem do dia, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Chefe de Agrupamento de Peniche, 

que agradeceu a presença de todos os Conselheiros, agradeceu o facto de a Mesa do Conselho ter escolhido 

Peniche para receber o Conselho de Núcleo, porque vai ao encontro das comemorações dos 40 anos de 

Escutismo em Peniche. 

O Presidente da Mesa do Conselho agradeceu a presença do Secretário Regional para a Gestão, João Esteves, 

presente no Conselho em representação da Junta Regional de Lisboa. 

Não havendo qualquer inscrição para o ponto um, período antes da ordem do dia, passou-se ao ponto número 

dois, apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas 2017. 

Antes do início da apresentação do Relatório e Contas, o Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo, e 

porque o mesmo sofreu alterações e por isso foi recebido fora do prazo regulamentar, colocou à votação dos 

Conselheiros a aceitação do documento alterado. A apresentação deste novo documento em substituição do 

anterior foi aceite por maioria, com apenas três abstenções. 

A Dirigente Daniela Gonçalves do Agrupamento 869 de S. Martinho do Porto, referiu que gostaria de saber 

quantos Conselheiros estão na sala e que votaram, porque no momento da votação entraram alguns 

Conselheiros na sala. O Presidente da Mesa esclareceu que não havendo nada que impeça que os Conselheiros 

entrem depois do início dos trabalhos, questionou que se os conselheiros assim o pretenderem, poderão ser 

contados todos os votos a favor, apesar de não haver qualquer alteração nos resultados. 

O Dirigente Domingos Brazão do Agrupamento 488 de Mafra referiu que no momento das votações ninguém 

pode entrar ou sair da sala. Ao que o Presidente da Mesa respondeu, que regulamentarmente, nada impede um 

conselheiro de entrar ou sair quando quiser. 

O Vice-Presidente da Mesa Nuno Trindade, no sentido de repor o sentido correcto dos trabalhos, solicita nova 

votação ao Conselho, tendo o mesmo documento sido aprovado por maioria com três abstenções. 

O Presidente da Mesa do Conselho deu a palavra ao Chefe de Núcleo Carlos Pacheco para a apresentação do 

Relatório e Contas 2017. Esclareceu o Chefe de Núcleo que devido ao facto de a actual Junta de Núcleo ter 

tomado posse apenas no dia 12 de Novembro, o documento vai ser apresentado pelo anterior Chefe de Núcleo 

Rui Pedro, e pelo actual, Carlos Pacheco. Realçou o dirigente Rui Pedro que é importante verificar que o 

documento em apresentação foi realizado pelas duas equipas da Junta de Núcleo. O dirigente Rui Pedro 

realçou também ter finalizado as negociações com o dono do terreno vizinho do CEO, e ainda o CEO ter 

recebido o galardão de “Centro de Excelência” pela Junta Central. O Serviço de Cordas foi apresentado como 
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uma mais-valia para quem ocupa o CEO, e naturalmente o Staff. Elogiou os diversos departamentos e 

secretarias da anterior equipa de Núcleo nos diversos trabalhos executados no Núcleo do Oeste. 

Após a apresentação do Relatório e Contas, o Presidente da Mesa Paulo Ribeiro deu início às intervenções 

dos conselheiros inscritos.  

Tomou a palavra o dirigente Emídio Pereira do Agrupamento 489 da Lourinhã, e colocou as seguintes 

questões: qual a razão pela qual não houve acordo na compra da parcela junto ao CEO, foi porque os 

herdeiros não se entenderam ou porque os valores propostos excediam os valores tomados como correctos 

pela Junta de Núcleo? Havendo um decréscimo de 23% na taxa de ocupação do CEO, tem a Junta de Núcleo 

dados que justifiquem esse decréscimo? Foi falado da existência de um problema de carga eléctrica no CEO, 

qual a precaução tomada para que outros problemas não possam acontecer no futuro? Há discrepância nos 

números de participantes do Festival Escutista, qual é o correcto? 

Por decisão da Mesa, fizeram as suas intervenções mais dois conselheiros, e só depois a Junta de Núcleo iria 

responder.  

Tomou a palavra o dirigente Luís Alves do Agrupamento 1277 Encarnação, que referiu que entre os dois 

documentos apresentados, existe uma enorme diferença nos valores das Secretarias Pedagógicas, e deveria ser 

mais explicado o porquê dessas diferenças tão avultadas. No segundo documento existe também uma 

diferença de saldo, na diferença entre receita e despesa de 1410€, que depois foi referido que teria uma 

relação directa com a ocupação do CEO, a qual seria de explicar também. Por último, na demonstração de 

resultados, na parte dos recursos adultos/formação, fazia mais sentido colocar os valores totais dos 

rendimentos e das perdas e não as diferenças entre ambos. 

Tomou a palavra para mais uma intervenção o Chefe Victor Barreiros do Agrupamento 735 Valado dos 

Frades, que questionou que no quadro das participações em actividades o Agrupamento 735 não está como 

participante no ACANAC e efectivamente esteve lá, pelo que sugeria que o quadro fosse corrigido. 

Tomou a palavra a Junta de Núcleo do Oeste através do Chefe Rui Pedro, na qualidade de Chefe de Núcleo 

cessante. Na resposta para o Chefe Emídio da Lourinhã, a questão do terreno anexo ao CEO, o mesmo não foi 

possível adquirir porque não é possível estabelecer a relação entre os vários herdeiros. Uns queriam vender, 

outros não, e alguns nem sequer se sabe onde estão, talvez no Brasil. No que diz respeito ao decréscimo de 

ocupação, não encontra qualquer explicação para a situação. No que diz respeito à corrente eléctrica foi feito 

tudo o que era possível, desde melhores protecções, a peritagens feitas por electricistas. No que diz respeito 

aos números do Festival Escutista do Oeste, informou que houve um erro, sendo o número correcto  1476 

inscritos. Tal como na situação de Valado de Frades houve um lapso que se assume no preenchimento do 

quadro, que será corrigido. No entanto, a diferença de número no FEO deve-se às equipas de pais que foram 

trabalhar para a logística e que não foram contabilizados como inscritos, mas foram como participantes. 

Relativamente à parte financeira e ao erro que houve no primeiro documento, faltou integrar receitas e 

despesas das respectivas secretarias pedagógicas, no que a actividades pedagógicas diz respeito, foi por isso 

que o documento saiu errado. Houve movimentos feitos que não passaram pela conta principal da Junta de 

Núcleo e que por isso não foram conciliados e não foram considerados no primeiro documento. Há a 

acrescentar que as actividades de Núcleo que ocorrem dentro do CEO, sendo actividades promovidas pela 

Junta de Núcleo, também são valorizadas pelo Centro Escutista, pelo que houve uma parte da verba que 

estava considerada no Centro Escutista, estava também considerada nas Secretarias Pedagógicas, o que teve 

uma implicação directa com as contas das Secretarias e com a do Centro Escutista. Relativamente aos 

recursos de adultos, não aparecem valores porque esta responsabilidade é da Junta Regional. A única parte 

que é da responsabilidade da Junta de Núcleo é a comparticipação que a Junta de Núcleo fez e que pagou aos 

Agrupamentos, no que ao primeiro PIF diz respeito.  

Tomou a palavra o dirigente Domingos Brazão do 488 Mafra, e pediu para ser rectificado o contigente do seu 

Agrupamento no ACANAC 2017, que foi de 87 e não de 43. Acrescentou que no inventário do Relatório e 

Contas anterior não apareciam descriminados os rádios do Departamento de Protecção Civil, e neste 

documento apresentado continuam a não estar os rádios. Relativamente ao subsídio de entidades oficiais, está 

orçamentado, mas não houve qualquer receita, gostaria de saber se não foi feito qualquer contacto, ou se foi o 

que aconteceu. Relativamente ao Chefe Residente, deduz que há algum contrato de trabalho, e onde deveria 

estar orçamentado o tipo de despesas que iria ter, no entanto as despesas realizadas são superiores àquelas que 

estavam previstas. 
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Tomou a palavra o dirigente Rafael Matos do 648 Campelos, que apresentou uma sugestão, que no Relatório 

e Contas deveriam estar alguns parágrafos relativos à presença dos representantes do Núcleo no Conselho 

Nacional de Representantes. Acrescentou que gostaria de ver abordado se é normal haver um encontro entre a 

Junta de Núcleo e o Conselho Jurisdicional, que considera positivo. E se irá a Junta de Núcleo abordar a 

questão da apresentação do Relatório de Actividades pelos agrupamentos, que o Conselho Fiscal e 

Jurisdicional questiona e que anteriormente era feito. 

O Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo tomou a palavra para fazer um esclarecimento acerca da 

questão dos representantes, e que na qualidade de Conselheiro com assento no CNR, as conclusões do 

trabalho dos representantes não devem constar do relatório porque sendo um órgão executivo diferente de 

quem elege os representantes, não deve reportar as conclusões dos trabalhos do CNR, o que pode é fazer o 

balanço da sua participação no mesmo se o entender. Acrescentou que o dirigente José Machado tem feito o 

trabalho de resumir todo o trabalho desenvolvido pelos representantes do Oeste no CNR e depois distribui 

pelos Agrupamentos. 

Tomou a palavra o dirigente Nuno Trindade, do Agrupamento 1007 de Alguber, que começou por referir que, 

como quem não se sente não é filho de boa gente, não se entende porque razão é que se uma convocatória sai 

com dias de atraso, há possibilidades de impugnar o Conselho de Núcleo, as contas rectificadas, vêm oito dias 

antes e não há qualquer problema. Tendo aceite receber o documento rectificativo, gostaria que alguém 

explicasse o porquê desta situação. No que às contas diz respeito, se houve alterações na parte pedagógica em 

que se alterou de quatro para uma só secretaria, os EGO’s deveriam estar aqui também diferenciados. 

Relativamente à formação, a comparticipação é de 20% e não de 30%, e 20% da formação do primeiro PIF 

não são 14€ por um candidato que fez três momentos distintos da formação. Pelo que apenas recebeu relativo 

ao FGPE. Quanto aos valores do FEO, o anterior CFJR Lisboa referia que as actividades pedagógicas não 

servem para dar lucro, mas também não podem dar prejuízo, e o FEO apresenta quase 2000€ de prejuízo, e 

gostaria de saber a explicação do porquê de tanto prejuízo. E também o empréstimo à Junta Regional vem 

junto com outros valores, quando deveria estar separado, porque já existiram outros pagamentos anteriores e 

gostaria de saber quais os valores envolvidos aqui e estes deveriam estar devidamente identificados.  

Tomou a palavra em resposta às intervenções, o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco, que esclareceu, que 

relativamente à formação esta começa efectivamente no IPE e relativamente ao primeiro PIF a Junta de 

Núcleo apenas se comprometeu a comparticipar no ano em que se realizou o FGPE. Em resposta a Rafael 

Matos, em relação aos Relatórios e Contas dos Agrupamentos e ao referido no parecer do CFJR Lisboa, esta é 

apenas uma sugestão feita.  

Tomou a palavra o Chefe de Núcleo cessante, esclarecendo que na questão do dirigente Domingos Brazão, e 

na questão dos subsídios estatais, ou seja, o PAJ, houve candidaturas, no entanto os montantes foram 

recebidos no decorrer do ano 2018, pelo que vão entrar no Relatório e Contas de 2018. As despesas do Chefe 

Residente estão relacionadas com as despesas inerentes ao contrato de trabalho, a algumas deslocações 

extraordinárias e outras de normal funcionamento do CEO. Na questão dos valores recebidos pela Junta 

Regional, foram cerca de 7000€ que foram pagos pela Junta Regional relativos ao empréstimo, e o restante 

foram valores pagos pelos custos inerentes à formação dada pelo Núcleo no CEO. Estando estes valores em 

várias rúbricas, nas despesas decorrentes da formação, estadia e alimentação que está no Centro Escutista, e 

das verbas pagas incluem valores de 2016 e 2017 que foram recebidos em 2017.  

Tomou a palavra o dirigente Victor Barreiros do Agrupamento 735 de Valado dos Frades, questionando qual 

o critério estabelecido para a escolha dos locais onde decorreram as formações dos módulos de 

enriquecimento.  

Tomou a palavra a dirigente Cátia Vieira do Agrupamento 337 de Caldas da Rainha,  que disse ter lido o 

parecer do CFJR Lisboa, e depois de o ler com alguma atenção, gostaria de saber o porquê de no número 3 do 

mesmo parecer este refere que deve a Junta de Núcleo descriminar todas as despesas e receitas por áreas e 

departamentos, e tendo em conta que esta recomendação já vem de outros pareceres anteriores, porque ainda 

está por implementar.  

Tomou a palavra o dirigente Marco Faustino do Agrupamento 909 de Alfeizerão, esclareceu que, na verdade, 

no artigo 60º do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas, está previsto que até 31 de Dezembro a 

Direcção do Agrupamento entrega à Junta de Núcleo, ou na sua falta à Junta Regional, as suas contas. Pelo 

que esta situação não pode ser uma sugestão, é um compromisso regulamentar. 
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Tomou a palavra o dirigente Rafael Matos do 648 Campelos, e ainda sobre a questão dos Representantes do 

Oeste ao CNR, se está previsto no orçamento da Junta de Núcleo as deslocações aos Conselhos e demais 

despesas, sendo a JNO a suportar esses custos, apesar dos representantes serem eleitos pelo Conselho de 

Núcleo, tendo esta situação por base, volta a insistir que deveriam os Relatórios e Contas conter informação 

acerca da participação dos representantes do Núcleo no CNR. 

O Presidente da Mesa esclareceu o conselheiro de que pode sempre questionar os conselheiros que estiveram 

no CNR, e poderá ficar o exposto pelo conselheiro Rafael Matos como uma proposta à JNO para futuros 

Relatórios e Contas. 

Para responder às intervenções do Conselho pela Junta de Núcleo, tomou a palavra o Chefe de Núcleo Carlos 

Pacheco, que em relação ao critério aplicado para escolha dos locais para receberem a formação dos módulos 

de enriquecimento, não houve qualquer critério, o objectivo é a Junta de Núcleo, aproveitando os diversos 

momentos da vida do Núcleo, possa visitar os 32 Agrupamentos. Desta vez foram uns, amanhã serão outros. 

Em relação à recomendação do CFJR Lisboa, vai ter como compromisso cumprir aquilo que está previsto. Em 

relação aos relatórios e contas dos Agrupamentos, irão sempre solicitar a entrega de todos os documentos, 

para entrega dos censos. Em relação ao referido por Rafael Matos, aceitou a sugestão e irá passar a solicitar 

aos representantes que elaborem alguns parágrafos referentes aos trabalhos desenvolvidos nos CNR. 

Não havendo mais intervenções e esclarecimentos, o Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo do Oeste, 

decidiu esclarecer um ponto do parecer apresentado pelo CFJR Lisboa, no que à marcação de Conselhos de 

Núcleo diz respeito, referindo o parecer que não deve ser convocado o Conselho de Núcleo para aprovação do 

Relatório e Contas, sem que o mesmo esteja apresentado pela Junta de Núcleo. Esclarece a MCN, que as datas 

dos Conselhos de Núcleo ordinários são aprovadas em Conselho aquando da apresentação do Plano de 

Actividades, prática salutar que tem vindo a ser seguida pelas diversas Juntas de Núcleo e Mesas do 

Conselho, de forma a permitir que os Agrupamentos possam incluir essas mesmas datas nos seus planos de 

actividades, não pode a mesa do Conselho deixar de marcar os Conselhos de Núcleo por não ter em sua posse 

os respectivos documentos que servirão de suporte aos pontos constantes da ordem de trabalhos, porque de 

acordo com o que está estabelecido no Regimento do Conselho de Núcleo, a convocatória deve ser feita com 

a antecedência de 45 dias, e a JNO deve entregar os documentos até 30 dias antes e a MCN proceder à 

distribuição e divulgação dos mesmos pelos Conselheiros até 20 dias antes. Por esta razão, não pode a MCN 

instar a JNO a entregar os documentos primeiro para só depois convocar o Conselho de Núcleo, sob pena de 

incorrer numa ilegalidade. Compreendendo a simpatia e o voluntarismo da recomendação, mas a mesma não é 

compatível nem exequível regulamentarmente, pelo que a MCN recomenda que futuramente e no que diz 

respeito aos trabalhos da MCN, o CFJR Lisboa deve contactar e ouvir a MCN previamente sobre qualquer 

recomendação que envolva o trabalho desenvolvido pela mesma, evitando assim algum ruído desnecessário 

que envolva a relação entre estes dois órgãos distintos e estatutariamente independentes na Região de Lisboa.  

Tomou a palavra o dirigente Marco Faustino do Agrupamento 909 de Alfeizerão, esclareceu, que, no artigo 

60º alínea 2 do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas, até dia 28 de Fevereiro de cada ano, a JNO 

envia à Mesa do Conselho, à Junta Regional e ao CFJR Lisboa, o Relatório e Contas do ano anterior, pelo que 

isto esclarece regulamentarmente o esclarecimento apresentado pela MCN. 

Não havendo mais intervenções, deu-se início à votação. Foi o Relatório e Contas 2017 da Junta de Núcleo do 

Oeste aprovado com 83 votos a favor e 13 abstenções. 

Tomou a palavra a equipa 14º ciclo do Cenáculo do Núcleo que se foi apresentar ao Conselho e apresentar o 

trabalho desenvolvido neste último ano escutista. Estiveram presentes cerca de 170 Caminheiros e 

Companheiros de 24 Agrupamentos, a sustentabilidade foi o tema debatido, e o imaginário foi o 

OesteGeográfico. Estiveram vários oradores, incluindo o Chefe João Armando, ex-Presidente da WOSM. 

Foram apresentados vários projectos que deverão ser realizados nos diversos Clãs do Oeste. Foi no entanto 

escolhido o Projecto da Roleta Ecológica, que passa por escolher um local do Oeste onde vão trabalhar e 

melhorar em termos ambientais e de sustentabilidade. O Cenáculo foi feito com o mínimo de plástico, e as 

compras foram feitas em mercados locais, tendo sido o Cenáculo mais viável de sempre.  

Tomou a palavra o dirigente Nunoel Faustino do Agrupamento 909 Alfeizerão, que questionou, que sabendo 

das tragédias que aconteceram no ano passado, e que algumas árvores irão ter de ser cortadas, em relação aos 

nossos vizinhos proprietários de terrenos junto ao CEO, que medidas vão ser tomadas ou foram tomadas para 

prevenção. Optou a Junta de Núcleo do Oeste por responder mais tarde. 
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Tomou a palavra para fazer uma intervenção o dirigente Nuno Trindade, referindo que, no sábado anterior, na 

Sede do Agrupamento 516 do Bombarral, houve uma sessão de esclarecimento por parte da lista candidata à 

Junta Regional de lisboa, estiveram algumas pessoas presentes, e pena tem de não terem estado muitos mais. 

Não falando do seu plano de acção, o que é fundamental é relembrar o que foi referido pelo dirigente Pedro 

Santos no último Conselho de Núcleo, que estejam presentes e votem. O candidato a Chefe Regional ainda 

neste dia enviou uma circular a apelar ao voto, pelo que o Oeste deveria dar um exemplo de cidadania na 

votação apesar de só haver uma lista candidadta. 

Tomou a palavra o dirigente Luís Alves do Agrupamento 1277 Encarnação, que questionou se haveria alguém 

que poderia esclarecer acerca da apresentação do Relatório e Contas, que vem da recente alteração 

regulamentar. Está previsto a entrega do Plano e Orçamento até ao dia 15 de Outubro à Junta de Núcleo, mas 

se apenas for aprovado em Dezembro quando é que se entrega o mesmo? Ainda foi referido no último 

Conselho de Núcleo que entregaram umas velas que iriam acompanhar os Agrupamentos até ao dia 9 de 

Junho, e quem não tivesse levantado a Vela, que a iria receber mais tarde, que fariam chegar as mesmas velas 

aos Agrupamentos.  

Referiu o Presidente da Mesa que já é o quarto ano consecutivo que a Gazeta das Caldas faz uma edição com 

um dos Agrupamentos (Caldas da Rainha, Óbidos, S. Martinho do Porto e Alfeizerão), e que o valor da venda 

dos jornais reverte para o Agrupamento. Tendo em conta de que é pioneiro nesta iniciativa, questiona se, não 

seria de ponderar que a Junta de Núcleo pudesse de alguma forma reconhecer o jornal pelo trabalho realizado 

em prol do Escutismo? 

Fez uma intervenção a dirigente Cátia Vieira do Agrupamento 337 Caldas da Rainha, esclarecendo que o que 

faz o Jornal Gazeta das Caldas, não é uma espécie de “mecenato”, pois os Agrupamentos têm de arranjar uma 

certa quantidade de ‘sponsers’ que entrega ao jornal, e em contrapartida, o mesmo fornece um número de 

exemplares que depois de vendidos reverte para o Agrupamento na íntegra.  

Defende o Presidente da Mesa que, apesar de não ser “mecenato”, é de louvar a iniciativa, porque esta apoia a 

divulgação da imagem e mensagem do CNE.  

Após os esclarecimentos e intervenções, tomou a palavra o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco, esclarecendo 

que não vai responder para já à questão do CEO, porque o dirigente Rui Colaço vai fazer uma apresentação 

do CEO onde vai colocar essas situações e depois farão os esclarecimentos necessários. Em relação ao 

Relatório e Contas e Planos e Orçamentos, foi uma aprovação do CNR, e posteriormente o dirigente João 

Esteves da Junta Regional poderá esclarecer melhor a situação. 

Continuando, o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco, passou a apresentar os números dos censos de 2017, o que 

representa um crescimento substancial do Núcleo do Oeste, continuou na apresentação estatística dos 

números dos Censos, tendo havido crescimento em todas as secções incluindo os animadores. O Chefe de 

Núcleo referiu também que nos dias 19 e 20 de Maio vai realizar-se o Conselho Nacional Plenário, e que a 

Junta de Núcleo vai apresentar uma proposta e deveríamos estar todos presentes. Esclareceu alguns aspectos 

das propostas que vão estar em discussão no CNP. Foram recebidas duas propostas para a realização do Dia 

de Núcleo, em Alvorninha e na Nazaré, e após visitas aos locais ficou decidido que seria na Nazaré, onde se 

iria estar no dia 9 de Junho e que todas as informações irão seguir posteriormente, onde todos os animadores 

serão convidados a participar na preparação da actividade. Realçando o que foi já falado pelo dirigente Nuno 

Trindade, referindo ser importante todos votarem, e assim dar um exemplo de cidadania aos nossos rapazes. 

Refere ainda ser muito importante exercer conscientemente os nossos direitos e deveres de voto de forma a 

contribuir para um crescimento exemplar do CNE.  

Tomou a palavra o dirigente Rui Colaço, Secretário para o Planeamento. Uma das prioridades para o CEO é 

fazer um levantamento das necessidades do mesmo, de forma a melhorar a capacidade do CEO, melhorar a 

qualidade do Centro de forma que possa receber quem nos visita com maior qualidade, e para quem lá presta 

serviço possa também fazê-lo com mais qualidade. Este processo começou em Janeiro com uma reunião no 

CEO com alguns elementos do STAFF, continuou com o Conselho Consultivo onde foi criada uma equipa 

que se voluntariou para realizar um novo regulamento, adaptando o já existente às novas realidades, e fazendo 

um levantamento das necessidades, de forma a poderem ser criadas prioridades no trabalho de melhoramento 

do CEO. A equipa de trabalho foi composta pelo Secretario Rui Colaço, pelo então nomeado Director do 

CEO, dirigente Jorge Ribeiro, pela dirigente Isabel Guimarães do Agrupamento 647 S. Mamede da Ventosa, 

que foi escolhida por todos os elementos do Staff, e o dirigente Domingos Brazão do Agrupamento 488 de 
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Mafra que foi escolhido pelo Conselho Consultivo. Aproveito o Conselho de Núcleo para publicamente 

agradecer à equipa pelo trabalho desenvolvido. E deu início à apresentação do documento que em breve irá 

ser divulgado pelos Agrupamentos do Núcleo. Nesta apresentação foram abordados vários temas: ambiente, 

comunicação, expansão geográfica na aquisição de terrenos, ofertas pedagógicas, serviço de cordas, etc. Na 

parte administrativa e financeira, foram referidas questões como reservas e pagamentos, segurança e seguro 

do CEO, Chefe Residente e outros assuntos que irão estar em Regulamento a apresentar em breve aos 

Agrupamentos. O documento apresentado não é para criticar ou apresentar falhas, é para acrescentar algo de 

positivo ao trabalho já feito anteriormente desde aqueles que lançaram a primeira pedra até hoje. O CEO deve 

ter uma Direcção que deve ser independente da JNO, de forma a poder agilizar o trabalho e dar mais 

capacidade de gestão ao CEO. Em relação à questão posta anteriormente pelo dirigente Nunoel Faustino, 

acerca das árvores a abater dentro do CEO e das protecções legais contra incêndio, reunimos as autoridades 

locais competentes no CEO de forma a podermos tomar decisões acertadas para conseguimos evitar cortes 

desnecessários e medidas que viessem a prejudicar o CEO. Foi criado um plano de intervenção que vai ser 

acompanhado pelas autoridades, de forma a podermos manter o bom funcionamento do CEO. Convidamos 

todos os conselheiros que tenham conhecimentos em áreas florestais podem e devem estar presentes em 

momentos cruciais, reuniões e acompanhamento dos trabalhos. Até ao dia 31 de Maio,  todos os trabalhos que 

devem ser realizados pelo CEO vão ser feitos conforme indicações das autoridades, depois desse dia e mesmo 

em relação aos vizinhos, vamos apenas reportar a situação e será da competência das respectivas autoridades 

locais agir em conformidade.  

O Presidente da Mesa Paulo Ribeiro, ainda sobre este assunto, colocou a questão de que conforme a 

legislação em vigor, deve haver uma limpeza do terreno no cumprimento de 50 metros ao redor de cada 

habitação, é isso que vai acontecer? Ou não vai ser necessária esta intervenção? E em relação à madeira? Uma 

vez que quem é responsável por retirar os resíduos florestais é quem precede à respectiva limpeza da área 

intervencionada.  

Respondeu o Secretario Rui Colaço, que o que vai ser considerado para cortes é o edifício e os contentores da 

Protecção Civil, o resto não vai ser contabilizado. Acrescentou o dirigente Jorge Ribeiro, director do CEO, 

que os 50 metros dizem respeito à área de intervenção, os cortes efectivos devem ser das árvores que estão a 

menos de 5 metros dos edifícios, e dentro dos 50 metros todas as copas não devem estar a menos de 10 metros 

umas das outras. Mas existe ainda uma situação mais preocupante é que mais de 75% das árvores do CEO 

estão doentes e deverão ser substituídas.  

O dirigente Pedro Luís do Agrupamento 337 das Caldas da Rainha referiu ainda que após uma visita do 

Departamento de Protecção Civil do Núcleo, foram marcadas dezenas de árvores, e a realidade constatada é: 

na área do Edifício estão dois pinheiros de grande porte que vão ter de ser abatidos, e depois de uma análise 

mais profunda, foi elaborado um parecer de forma a que gradualmente aconteçam intervenções de forma a 

podermos limpar e substituir todas as árvores doentes no CEO e manter o respeito pelas normas legais. 

Tomou a palavra o dirigente Nunoel Faustino do Agrupamento 909 Alfeizerão, que falou sobre a questão da 

segurança, se vai existir um plano de segurança no CEO, com bocas de incêndio, de forma a podermos 

prevenir e facilitar o combate ao fogo se acontecer dentro ou nas imediações do CEO?  

Tomou a palavra o dirigente Jorge Gonçalves do Agrupamento 488 de Mafra, e ainda como elemento do 

Departamento de Protecção Civil Regional, referindo que a Região de Lisboa está com o mesmo problema em 

relação ao Centro Escutista de Ferreira do Zêzere, e o mesmo acontece com todos os Centros Escutistas, 

porque neste momento a lei é omissa no que a Centros Escutistas diz respeito. Aquilo que no futuro vai 

acontecer é haver uma adaptação das leis já existentes para parques de campismo aos Centros Escutistas. 

Poderão ser criadas estruturas de primeira intervenção, pela JNO, de forma a ter medidas de auto-protecção. O 

mesmo vai acontecer com as Sedes dos Agrupamentos.  

Respondeu também o Secretário Rui Colaço, dizendo que primeiro tem de haver uma avaliação do risco, 

através de um plano de segurança feito através dos Serviços Centrais, e só depois se poderá avançar para mais 

medidas. As próprias autoridades locais em ‘off’ aconselharam a não avançar para investimentos desmedidos 

que poderão se comprovar serem desnecessários. Em relação à reflorestação, devido a esta situação, é 

importante criar uma equipa com técnicos externos, que possam dar seguimento à reflorestação necessária. 

Tomou a palavra a dirigente Sandra Trindade do Agrupamento 1007 de Alguber, que questionou a JNO para 

quando está previsto a apresentação das equipas pedagógicas de Núcleo? 
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Respondeu o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco, por ausência da Secretária Pedagógica por questões 

profissionais, e por entender não ser de “bom tom”, deixarão para a próxima Ordem de Serviço a 

comunicação das equipas pedagógicas que já se encontram fechadas. 

Tomou a palavra o dirigente Domingos Brazão do Agrupamento 488 de Mafra, gostaria de saber se estão 

presentes alguns Agrupamentos que estejam inscritos para o Roverway, para que pudéssemos cruzar todas as 

informações, se alguém estiver interessado. 

Tomou a palavra a convite do Presidente da Mesa, o Secretário para a Gestão João Esteves em representação 

da Junta Regional. Aproveitou o momento para a divulgação da realização do Dia de S. Jorge 2018 em Sintra, 

com os horários, onde estão inscritos 17 Agrupamentos do Núcleo do Oeste, e no próximo ano como vai ser 

no Oeste, pede que possa ter a participação dos 32 Agrupamentos. Todos os Agrupamentos que mesmo que 

não estejam inscritos na actividade se quiserem participar na Eucaristia sintam-se convidados. No que ao CNP 

diz respeito, aproveitou para divulgar a acção de esclarecimento a acontecer na Portela (Lisboa), e depois na 

participação de todos no CNP, e que a pedido do Chefe Regional, apontou ao trabalho realizado pela equipa 

do Projecto Torre do qual fez parte, e que vai dar um contributo muito importante para a grande alteração dos 

regulamentos e estatutos do CNE. A participação de todos é absolutamente necessária. Pode e deve haver 

opiniões diversas, mas referiu que temos de perceber que para fazer caminho tem de haver algumas cedências 

e mente aberta para aceitar algumas alterações importantes. Aproveitou para esclarecer as alterações 

referentes aos artigos que regulam a apresentação de contas e de orçamentos. Houve alterações que vão 

determinar as apresentações, mas no que diz respeito aos Agrupamentos vão ser lançadas num software 

próprio desenvolvido pela Junta Central, fácil de utilizar, a começar apenas a 1 de Outubro de 2019.  

Tomou a palavra o Presidente da Mesa, que agradeceu a toda a Junta Regional de Lisboa a sua constante 

presença nos Conselhos de Núcleo do Oeste, sempre com a mesma simpatia e empenho, e há o desejo que o 

próximo executivo da Junta Regional de Lisboa assim continue a estar presente no nosso Núcleo do Oeste, 

que continua a ser o maior núcleo da Região de Lisboa. 

Tomou a palavra o Chefe de Agrupamento do Agrupamento anfitrião, o 512 de Peniche, o dirigente Eurico 

Cavaco, que aproveitou para justificar a ausência do Assistente de Agrupamento por estar em serviço na 

paróquia, aproveitou para convidar todos os Agrupamentos a estarem presentes nas Promessas nos dias 5 e 6 

de Maio. Convidou ainda para o Peniche Trail, este ano organizado pelo Agrupamento de Peniche, a realizar 

no dia 13 de Maio. E que também estão todos convidados para o 40º aniversário a realizar em Julho. 

Aproveitou para agradecer a presença de todos em Peniche, à Mesa por ter aceitado acolher este Conselho de 

Núcleo, e informou que haveria uma pequena lembrança para entregar a cada um dos Agrupamentos, pelo que 

pediu que um representante no final leve a sua lembrança.  

Tomou a palavra o Presidente da Comissão Eleitoral de Núcleo Delfim Mateus, que esclareceu como vai 

decorrer todo o processo para as eleições para a Junta Regional, e referiu ainda que é hora de combater a 

abstenção e todos irem votar. A Mesa de voto estará a funcionar entre as 10h00 e as 16h00 na Sede do 

Agrupamento 516 do Bombarral. 

A Equipa de Comunicação entregou os Oestescutistas no final juntamente com as lembranças do 

Agrupamento 512 de Peniche. 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa 

presentes.  

 

Chefe Paulo Ribeiro – Presidente da Mesa  

 

Chefe Nuno Trindade – Vice-Presidente da Mesa  

 

Chefe Rosário Cipriano – 1º Secretário da Mesa  

 

Chefe Cláudia Mamede – Em substituição da 2ª Secretária da Mesa 

 

 

 


