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PARECER 
NÚCLEO OESTE – RELATÓRIO E CONTAS 2018 

[2018_12] 

 

Destinatários / Lista de Distribuição: a Junta do Núcleo Oeste, Mesa do Conselho de Núcleo, a equipa da 

Junta Regional de Lisboa, e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional da Região de Lisboa.. 

Notas sobre a divulgação deste documento: Este documento destina-se às pessoas que estão identificadas 

na Lista de Distribuição e à sua divulgação para a Mesa do Conselho de Núcleo e Conselheiros do Núcleo 

Oeste. 

INTRODUÇÃO 

Nos termos da alínea c), do n.1 do Artigo 44 do Regulamento Geral do CNE, vem o Conselho 

Fiscal e Jurisdicional Regional (“CFJR”) da Região de Lisboa, emitir o seu parecer sobre o relatório 

de atividades e conta da Junta de Núcleo Oeste (“JNO”) da Região de Lisboa referente ao ano de 

2018. 

O parecer emitido pelo CFJR inclui um conjunto de observações e recomendações sobre os 

procedimentos internos da JNO que se apresentam como oportunidades de melhoria constante 

no sentido de contribuírem para uma maior clareza, controlo e transparência das ações do seu 

executivo. 

I. Tempestividade 

De acordo com o nº 2 do artigo 70º do regulamento geral do CNE, o Relatório e Contas da Junta 

de Núcleo deve ser entregue até 15 de novembro de 2018.  

O Relatório e Contas da JNO foi entregue ao CFJR dentro prazo tendo sido cumprido o 

estipulado nos regulamentos. 

II. Forma  

O Relatório e Contas de 2018, é apresentado tendo por base apenas 9 meses do ano de 2018, 

por força das alterações regulamentares aprovadas no Conselho Nacional de Representantes de 

25 de novembro de 2017 obedecendo ao nº 6 do artigo 70º do regulamento geral do CNE. 

Contudo, sendo este o primeiro ano de apresentação do relatório e contas após aquela alteração 

regulamentar, os documentos referenciados refletem apenas o período compreendido entre 

01.01.2018 e 30.09.2018. 



 Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional  [2018_12] 
   Divulgar nas condições descritas nas 
   Notas sobre a Divulgação deste documento 
 
 

2/10 
 

O relatório de contas apresenta de forma clara e como se pretende, os valores orçamentados e 

realizados, evidenciando os desvios ocorridos tanto do lado da receita como da despesa. 

Recomenda-se a manutenção desta apresentação. 

III. Trabalho de campo 

Após a receção do relatório e contas para emissão de parecer por este órgão, foi solicitada uma 

reunião com a Junta de Núcleo, que nos recebeu no dia 4 de dezembro de 2018 na sede do 

Agrupamento 122 de Torres Vedras. 

Pela JNO estiveram presentes: o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco, a Secretária de Núcleo para a 

Gestão Cristina Nunes, o Secretário para o Planeamento Rui Colaço e pelo CFJR o Henrique Dias, 

Presidente, e o Sérgio Martins, Secretário. 

Reconhece-se o acolhimento, a cordialidade e colaboração com que decorreu a reunião de 

trabalho. 

ENQUADRAMENTO 

O nosso parecer baseia-se na análise efetuada ao Relatório de atividades e contas, e das 

informações e conclusões retiradas da reunião de trabalho. 

Assim, a ação desenrolou-se tendo em conta: 

• A exatidão e regularidade das operações inerentes à arrecadação da receita e realização 

da despesa; 

• Contabilização e conformidade das operações com as normas aplicáveis; 

• A análise da informação económica–financeira; 

• Identificação e avaliação dos objetivos e sua concretização por parte das várias 

secretarias em que se encontra estruturada a JNO. 

OBSERVAÇÕES E CONSTATAÇÕES 

Após as devidas análises e verificações, o CFJR, apresenta as seguintes observações e 

constatações: 

IV. Quanto ao relatório de atividades 

O relatório é apresentado de uma forma legível, organizado pelas várias Secretarias em que se 

organiza a atividade da JNO, com uma avaliação prévia da forma como decorreu o ano de 

atividades de 2018. 
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A apresentação dos objetivos propostos, o seu estado e as metas temporais, em forma de tabela 

contribui para a legibilidade do relatório e dá uma boa perspetiva do trabalho desenvolvido por 

cada secretaria da JNO. 

a) Chefia de Núcleo 

O Relatório de Atividades faz referência ao imaginário do ano “Luz Terna e Suave”, com a 

inspiração do exemplo de Maria. Destaca-se a referência aos investimentos na formação, na 

área pedagógica, à criação de novos departamentos (Ambiente, Internacional e Fundo Social 

do Oeste), e no maior acompanhamento dos 32 agrupamentos. Também colaboraram na 

área dos transportes e na pedagógica do ACAREG 2018. Na sequência da Revisão de 

Estatutos o Núcleo do Oeste apresentou uma proposta ao CNP cujo principal objetivo foi 

assegurado nas votações iniciais de 19 de Maio, onde se garantiu a referência nos estatutos 

aos núcleos e às suas competências. 

Da reunião realizada resulta também a perceção de que há um trabalho relevante produzido 

na área da expansão, especialmente no acompanhamento dos processos de novos 

agrupamentos em formação no núcleo e da articulação com a assistência de Núcleo e as 

paróquias do Núcleo. Verificou-se que o núcleo tem uma perceção detalhada do 

desempenho da maioria dos agrupamentos, possuindo informação sistematizada com 

dados quantitativos sobre os agrupamentos. Recomenda-se o investimento nas visitas aos 

agrupamentos, numa perspetiva de aconselhamento e validação de boas práticas.  

b) Assistência de Núcleo 

É muito positivo e reflexo de uma boa prática o facto da Assistência de Núcleo ter uma 

secção no Relatório, assumindo que esteve ativa e participante e atestando que dos 12 

objetivos propostos: 10 foram cumpridos e 2 parcialmente atingidos. 

c) Secretaria Pedagógica 

A generalidade das atividades pedagógicas promovidas pelo Núcleo apresentam razoáveis 

níveis de participação - em termos do número de elementos e em termos dos agrupamentos 

representados.  

No relatório reconhece-se a falta da partilha de dados da avaliação de satisfação dos 

participantes e animadores, que pode enriquecer muito o relatório e a descrição das 

atividades realizadas. Os dados objetivos de avaliação da satisfação por parte dos jovens e 

animadores que participaram nestas atividades pedagógicas são sempre uma excelente 

ferramenta para aferir o rumo certo na construção de atividades, na correta aplicação da 

metodologia do projeto, ferramenta essencial do escutismo. 

d) Secretaria para os Recursos Adultos 

Realça-se a referência no Relatório à aposta no reforço do quadro de formadores do Núcleo 

(com 4 formandos no CCF e 5 formandos no CDF). Regista-se participação reduzida dos 
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tutores locais aos encontros de Núcleo para a avaliação trimestral do PIF. O Indabaoeste, EI, 

IPE, FGPE, e ações de Enriquecimento apresentam uma avaliação positiva. 

À semelhança do referido para as atividades pedagógicas, seria interessante anexar um 

sumário dos resultados da avaliação das oportunidades de formação, até porque o CFJR 

sabe que essa avaliação objetiva é efetuada.  

Durante a reunião realizada foi abordada a questão do SFAE e dos processos em vigor.  

Foram realçadas as melhorias positivas decorrentes das alterações feitas em conjunto com 

a Junta Regional aos processos de gestão e administração da formação, apesar da 

sobrecarga que se coloca ainda sobre a equipa de formadores. 

e) Secretaria para o Planeamento 

Esta Secretaria teve como grandes vetores de trabalho: o Ambiente, o Departamento de 

Proteção Civil e Segurança do Oeste e o Centro Escutista do Oeste.  

Destacam-se as ações de colaboração da área do Ambiente com a área Pedagógica e 

Formação de adultos, bem como da Proteção Civil com entidades autárquicas e de 

segurança nacional.  

O CEO acolheu diversas ações de formação de núcleo bem como outros “clientes” internos 

e externos ao CNE; realça-se que - nos 9 meses a que o Relatório diz respeito - passaram 

pelo Centro cerca de 3555 utilizadores, o que representa um aumento de 5,5% 

comparativamente aos 12 meses do ano anterior. Também houve um investimento na 

melhoria das condições de segurança. 

f) Secretaria para a Gestão 

A Secretaria para a Gestão mantém o objetivo de aumentar a proximidade aos 

agrupamentos, promovendo uma interação regular e frequente por via online, apostando 

na eliminação do papel nessas comunicações. Tem se apoiado os agrupamentos na entrega 

dos Censos via SIIE e no processo de criação e normalização dos endereços de mail do 

domínio .escutismo.pt. 

Reforça-se a indicação dada pelo CFJR da necessidade de se efetuar a validação dos 

Relatórios e Contas dos Agrupamentos. Os Relatório e Contas anuais de cada nível do CNE 

são uma peça essencial para se avaliar a qualidade do Escutismo praticado e a evidência do 

rigor com que as mesmas são planeadas e executadas. O Núcleo tem a responsabilidade de 

se assegurar que os mesmos são redigidos e aprovados pelo Conselho de Agrupamento, de 

acordo com o estabelecido no Regulamento Geral do CNE.  
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V. Quanto ao sistema de controlo interno 

Ao nível da movimentação das contas bancárias, as mesmas foram atualizadas por força do início 

do mandato dos atuais elementos da Junta de Núcleo. Tanto quanto nos foi possível confirmar, 

não houve alteração da regra de movimentação das contas bancárias, ou seja, manteve se a 

movimentação através de duas assinaturas das quatro possíveis. 

No decurso do ano de 2018, foram ainda alterados os regulamentos do Fundo Social do Oeste e 

do Centro Escutista do Oeste. 

Não foi efetuada qualquer validação ao arquivo (físico e/ou digital) das atas de reunião da JNO. 

VI. Quanto à gestão 

g) Apresentação das contas 

1. Como o relatório deste ano compreende um período de 9 meses, não será possível 

estabelecer a comparação na evolução da receita e despesa face ao ano anterior. O 

mesmo sucederá para o Relatório e Contas que será apresentado no próximo ano pois 

irá conter dados de 12 meses que irão comparar com os 9 meses deste relatório.  

2. A preparação das contas da JNO continua a revelar muita consistência na forma de 

apresentação dos seus documentos de prestação de contas. Para além da demonstração 

da execução orçamental, são apresentadas as demonstrações financeiras que refletem 

a situação patrimonial da Junta de Núcleo do Oeste. Existe uma correspondência total 

entre os fluxos registrados na execução orçamental e as demonstrações financeiras 

produzidas. 

3. Com o processo de integração de contas, e para os próximos orçamentos, deverá deixar 

de ser considerada receita e despesa as verbas resultantes dos recebimentos e 

pagamentos das várias rubricas dos censos referente aos níveis superiores, com exceção 

da quota de núcleo. Aquelas verbas deverão ser contabilizadas apenas em conta de 

terceiros, e se assim o entenderem, com uma breve nota explicativa.  

4. Nos documentos de suporte deste relatório e contas, foram entregues os detalhes de 

recebimentos e das atividades realizadas no âmbito do programa educativo. Contudo, 

ao nível do relatório, continua a não ser apresentada um resumo por natureza das 

despesas de cada uma das atividades executadas. Entendemos que esta apresentação 

permitirá uma maior transparência do processo de prestação de contas, contribuindo 

para um melhor entendimento, leitura e interpretação da estrutura dos seus gastos. 

5. A preparação do plano e orçamento através duma forma participativa por parte dos 

agrupamentos é uma boa prática, pois cria um maior envolvimento e compromisso por 
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parte de todos, e eventualmente, e permitirá que a JNO apresente um documento que 

reflete de alguma forma a vontade do nível local dos escuteiros. 

6. Continua a ser apresentado de forma permanente nos últimos anos, no orçamento e 

contas, uma verba de 20.000,00€ para a ampliação do CEO - Campo. Uma vez que em 

sede de plano e orçamento, este investimento tem vindo a ser reiteradamente 

aprovado, e sendo esta deliberação algo que muito provavelmente acabará por 

acontecer, pois trata-se dum aspecto estruturante no futuro do CEO, sugerimos que 

possa ser criada e aprovada uma reserva para este investimento, deixando desta forma 

de ser necessária a sua orçamentação anual e consequentes desvios e explicações da 

não execução. 

7. A subscrição do seguro para cobertura dos vários bens escutistas existentes no CEO é 

uma decisão importante e que traduz a constante preocupação que a JNO tem colocado 

na manutenção e salvaguarda dos bens do movimento á sua guarda. Mais do que nunca, 

será importante manter um inventário atualizado e valorizado de todos os seus bens. 

8. Ao nível da Receita apresentada, destaca-se a execução positiva do CEO onde a receita 

realizada foi superior à orçamentada e a despesa executada inferior à prevista, mesmo 

sem o efeito da rubrica de investimento não efetuado com a ampliação do campo. Será 

importante para efeitos de autonomia financeira do CEO tentar manter este nível de 

performance financeira.  

9. Ao nível do PAJ de 2018, a JNO apresentou planos com um custo total de ação no valor 

de 12.600,00€, para o qual foi solicitado um financiamento via PAJ de 7.434,00€. No 

protocolo assinado entre o IPDJ/CNE foi atribuída uma verba de 1.090,01€ 

correspondente a 8,65 % do total das ações apresentadas. Ao nível da prestação de 

contas estão registradas como receitas o valor de 3.615,55€ na sua maior parte 

referente ao PAJ de 2017.  

Ainda que as ações apresentadas em sede de PAJ não sejam comparáveis de ano para 

ano, a % de contribuição do financiamento atribuído aos projetos na Região de Lisboa 

tem vindo a diminuir – tanto em função do aumento do valor das candidaturas aceites, 

como devido à não execução da totalidade das despesas dos planos apresentados. 

Em 2017 a % efetiva de financiamento foi de 10,36% e em 2018 de 8,65%. De forma 

geral, reforçamos a necessidade dos núcleos e, neste caso em concreto, de todas as suas 

estruturas que pretendam recorrer a estes apoios financeiros, de ter grande prudência 

e realismo na elaboração das suas candidaturas por forma a evitar situações de 

sobre-orçamentação ou a reduzida execução das ações apresentadas, pois estes factos 

obrigam o CNE a repor verbas recebidas ao IPDJ. 

10. Ainda que a apresentação dos planos e orçamentos não necessitem de parecer do CFJR, 

recomendamos que de futuro, as receitas orçamentadas a título de juros de aplicações 
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financeiras sejam ajustadas por forma a corresponderem efetivamente à rentabilidade 

real existente no mercado financeiro de acordo com o perfil e dimensão da carteira de 

disponibilidades financeiras que a JNO detém. 

11. Ao nível da despesa destaca-se a despesa com comunicações no CEO que ultrapassou o 

valor orçamentado em 616,55€, em consequência de alterações nos tarifários.  

12. Existem 6 cartões de carregamento de valores, por forma a tornar mais eficiente o 

processo de gestão de pagamentos das atividades. Em 2018 foram pagas despesas de 

5.253,54€ nesta modalidade num total de 101 movimentos. Neste campo deverá ser 

ponderado numa lógica de custo-benefício o impacto que as anuidades deste cartão 

têm no orçamento da JNO. 

13. Entendemos que deveriam ser registados como rendimentos em contas a receber 

eventuais valores associados aos processos do PAJ e do reembolso de despesas com a 

formação, e que serão apenas recebidos em períodos seguintes. Desta forma o princípio 

da especialização de cada exercício económico contribuirá para uma melhor 

apresentação do desempenho e posição financeira da situação patrimonial da JNO. 

h) Quanto aos procedimentos Administrativos 

Como referido em anteriores pareceres, reforçamos a necessidade de se efetuar uma maior 

validação dos Relatórios e Contas dos Agrupamentos, tendo por base os seguintes aspetos: 

• Validação da elaboração de Relatório e Contas dos Agrupamentos que contenham 

os elementos exigidos pelo regulamento geral do CNE no capítulo do Relatório e 

Contas, tal como previsto no Artigo 70º. 

• Validação das atas e/ou Ordens de Serviço de Agrupamento que aprovam o 

Relatório e Contas. 

• Verificação das titularidades de movimentação de contas bancárias. 

• Verificação da eventual existência de contas bancárias associadas aos 

agrupamentos, mas que estejam em nome de dirigentes. 

i) Quanto aos procedimentos contabilísticos 

Nada a referir, uma vez que não foram efetuados testes substantivos a esta área. 

j) Registos Contabilísticos 

Reforçamos a importância de se efetuar os registros das despesas das atividades em função 

da sua natureza, sugerindo 5 rubricas: alimentação, transportes, alojamento, materiais e 

outros. 
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k) Quanto à organização do plano de contas 

Com o novo sistema de integração de contas passará a existir um plano de contas 

estruturado em função das características operacionais e financeiras das Juntas de Núcleo 

e que se pretende comum para todas as regiões.. 

l) Quanto ao arquivo documental 

Não foi analisada qualquer documentação física. 

VII. Quanto ao grau de implementação de recomendações feitas no Parecer 

sobre o Relatório e Contas de 2017 

1. Recomenda-se a implementação em pleno do modelo contabilístico imposto por lei, e 

aprovado em Conselho Nacional de Representantes, para aplicação uniforme a todas as 

Juntas de Núcleo, no âmbito do processo de integração de contas. 

Observação: Em implementação. Processo dinâmico que já não depende apenas da 

JNO.  

2. Recomenda-se a apresentação da execução da atividade com detalhe da natureza das 

despesas associada a cada uma delas.  

Observação: Parcialmente implementado. 

3. Recomenda-se uma maior supervisão dos Relatórios e Contas dos Agrupamentos e da 

sua aprovação em Conselho de Agrupamento, bem como do estado das suas contas 

bancárias. 

Observação: Em implementação. 

4. Recomenda-se que se acrescente no relatório informação sobre a avaliação das 

atividades realizadas, com os objetivos de maior transparência, clareza e objetividade 

na apreciação do cumprimento dos objetivos estabelecidos por cada Secretaria. 

Observação: Parcialmente Implementado. 

5. Recomenda-se que em futuros relatórios, se inclua uma breve descrição da 

caracterização da inserção do Escutismo nas Comunidades.  

Observação: Não implementado. 

6. Recomenda-se que se efetuem visitas e reuniões de avaliação-cooperação aos 

Agrupamentos, especialmente fora dos dias de festa para acompanhar as dificuldades e 
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as boas práticas locais, fazendo - se justificar - sugestões na gestão pedagógica ou de 

boa governança da estrutura local. 

Observação: Parcialmente implementado.  

7. Recomenda-se que não se convoque o Conselho de Núcleo que visa a aprovação do 

Relatório e Contas sem que o mesmo esteja concluído. 

Observação: Implementado. 

VIII. Recomendações decorrentes do Parecer sobre o Relatório e Contas de 2018 

Conjunto de recomendações a serem tidas em consideração no ano de 2019. 

1. O Relatório e Contas deverá incluir a identificação dos elementos da equipa da JNO, para 

que se perceba quem o apresenta e as suas responsabilidades na execução das 

atividades do período a que se reporta. 

2. Recomenda-se a apresentação contas de execução das atividades com detalhe da 

natureza das despesas associada a cada uma delas. Ajudará a uma melhor compreensão 

da sua realidade. 

3. Recomenda-se que seja apresentada em Conselho de Núcleo a constituição dum fundo 

para a ampliação do campo escutista, por forma a evitar-se de forma permanente a 

inclusão desta rubrica em sede de preparação e aprovação de orçamento e contas, e 

assegurar de forma permanente a existência dos fundos necessários.  

4. Recomenda-se que se efetuem visitas e reuniões de avaliação-cooperação aos 

Agrupamentos, especialmente fora dos dias de festa, para acompanhar as dificuldades 

e as boas práticas locais, fazendo - se se justificar - sugestões na gestão pedagógica ou 

de boa governança da estrutura local. 

5. Recomenda-se uma maior supervisão dos Relatórios e Contas dos Agrupamentos e da 

sua aprovação em Conselho de Agrupamento, bem como do estado das suas contas 

bancárias. Fornecer apoio e esclarecimento sobre boas práticas que primam pela 

simplicidade, legalidade e transparência de processos. 

6. Recomenda-se que se anexe ao relatório informação sobre as atividades realizadas, para 

além da informação do número e agrupamento dos participantes; recomenda-se a 

apresentação dos objetivos, imaginário e resultados das avaliações de participantes e 

animadores, com o propósito de traduzir de forma transparente, clara e objetiva a 

apreciação do cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Secretaria Pedagógica. 
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7. Mantém-se a recomendação de que não se convoque o Conselho de Núcleo que visa a 

aprovação do Relatório e Contas sem que o mesmo esteja concluído, para que haja 

tempo suficiente para a sua apreciação e emissão do Parecer por parte do CFJR. 

PARECER 

A análise, recolha e registo de informação efetuada durante os trabalhos de preparação deste 

relatório e parecer, proporcionaram a este CFJR, uma base aceitável para poder expressar a sua 

opinião sobre o relatório de atividades e contas da Junta de Núcleo Oeste, referente ao ano de 

2018, que compreende o período de reporte entre 01.01.2018 e 30.09.2018. 

A JNO apresentava na data de 30 de setembro de 2018 um total de ativos valorizados em 

454.036,42€, sem qualquer passivo, e a evidência de uma situação PATRIMONIAL LÍQUIDA 

POSITIVA DE 454.036,42€. 

Em nossa opinião, o relatório de atividades foi preparado de acordo com os normativos 

aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras 

analisadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais. 

Face ao que antecede, e apreciados o relatório de atividades e contas, o CFJR é de parecer que 

o Conselho de Núcleo do Oeste:  

a) aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2018, tal como foram 

apresentados pela Junta de Núcleo Oeste, compostos pelo relatório de atividades e 

contas. 

 

Lisboa, 5 de janeiro de 2019 
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