CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
AGRUPAMENTO 521 – SENHORA DA HORA
CONSELHO DE AGRUPAMENTO
ATA TRINTA E SETE

Ao quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas,
realizou-se o CONSELHO DE AGRUPAMENTO, que decorreu na cripta da igreja paroquial da
Senhora da Hora. A reunião foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: (1) Tomada de
posse do chefe de agrupamento; (2) Equipas de animação; (3) Equipa de acompanhamento do
projeto SEDE; (4) PAL – Linhas gerais. ------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes na reunião 20 conselheiros: Padre Gonçalo (PG), Luísa Novais (LN), Hélder
Salvado (HS), Noélia Ramos (NR), José Ramos (JR), Susana Torres (ST), Susana Lage (SL), Pedro
Catalarrana (PC), José Lage (JL), Ricardo Morais (RM), Ana Isabel Tavares (AT), Frederico Noites
(FN), Ana Raquel Gonçalves (AR), João Paulo Júnior (JP), Teresa Megre (TM), Mariana Póvoa
(MP), António Barbosa (AB), Miguel Sanches (MS), Constança Barbosa (CB) e Francisca Queirós
(FQ).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O conselho de agrupamento iniciou à hora marcada com a presença da maioria dos
conselheiros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Chefe de Agrupamento Luísa Novais fez a abertura da reunião, passando a palavra ao chefe
JR. O chefe JR apresenta os resultados eleitorais e o processo eleitoral, informando que
apurados os votos, considera-se eleito o novo chefe de agrupamento (artigo 33º Regulamento
Eleitoral do CNE), dando-se lugar ao processo de tomada de posse.------------------------------------Ponto 1. Tomada de Posse do Chefe de Agrupamento (artigo 39º do Regulamento Eleitoral do
CNE) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O chefe JL fez uma apresentação, com a missão e o compromisso do agrupamento para o triénio
2021/2024, que será anexa a esta ata e dela faz parte integrante. Apresentou igualmente a
estrutura da organização do agrupamento, designadamente o chefe HS como chefe adjunto do
agrupamento, a chefe AT como secretária do agrupamento e o chefe JR como tesoureiro do
agrupamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Equipas de animação ------------------------------------------------------------------------------------O chefe JL apresenta as equipas de animação que farão parte das várias secções:------------------Iª Secção (Lobitos) – NR (chefe de unidade), LN (instrutor), JR (instrutor), SL (instrutor), ST
(candidata a dirigente) e CB (candidata a dirigente);--------------------------------------------------------IIª Secção (Exploradores) – AT (chefe de unidade), PC (instrutor), RD (instrutor), BL (candidata a
dirigente) e RM (candidato a dirigente);-------------------------------------------------------------------------IIIª Secção (Pioneiros) – HS (chefe de unidade), JA (instrutor), SO (instrutora), FN (instrutor);---IVª Secção (Caminheiros) – JP (chefe de unidade), AR (instrutora).-------------------------------------A chefe LN chamou a atenção da integração dos chefes LO e AA nas equipas de animação, tendo
sido informado o conselho de agrupamento que o chefe LO não se mostrou disponível para
integrar a equipa de animação da IIª secção, sendo que o chefe JL refere que irá ter uma
conversa com o chefe LO. A chefe LN chama ainda a atenção para a necessidade de ter em
consideração que o chefe LO é o único que tem curso de tutores e que existem quatro
candidatos a dirigentes em formação. Relativamente ao chefe AA, o chefe JL informou o
conselho de agrupamento que foi informado por mail pelo chefe AA que iria sair do
agrupamento, mantendo-se no entanto no movimento escutista. Dado que o mail chegou de
madrugada, ainda não foi possível falar com ele.-------------------------------------------------------------Página 1 de 2

Ainda na continuidade, a chefe LN abordou a rotatividade das equipas de animação e a
dificuldade que sempre teve neste processo e como foi alvo de críticas, realçando que as equipas
se mantêm sensivelmente da mesma maneira.---------------------------------------------------------------O Pe. Gonçalo pediu a palavra, informando o conselho que se teria que retirar, deixando uma
mensagem - a importância de encontrar caminhos novos seguindo Jesus Cristo, num espírito de
união e de serviço. Partilhou também algumas ideias sobre a conciliação da catequese e do
escutismo para o próximo ano. Fez menção à necessidade de eleição de representante para o
conselho pastoral da paróquia, que costuma ser o chefe de agrupamento, mas pode ser outro
chefe. Há também a necessidade de retomar alguns hábitos da vivência comunitária,
presencialmente. Pediu igualmente que se considerasse a existência de alguma indicação prática
sobre o que os pais podem fazer quando se dirigem à secretaria paroquial a perguntar sobre a
inscrição nos escuteiros.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3. Equipa de acompanhamento do projeto SEDE --------------------------------------------------O chefe de agrupamento JL apresentou a equipa de acompanhamento do projeto SEDE, sendo
esta constituída pelo chefe HS, chefe AR, chefe JP e chefe JR.--------------------------------------------Os objetivos desta equipa estão plasmados no documento que se anexa a esta ata e dela é parte
integrante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4. PAL (Plano de Ação Local) – Linhas Gerais --------------------------------------------------------O chefe JL refere que o plano de ação local tem que ser realizado nas próximas semanas,
considerando a importância de duas atividades de agrupamento por ano e uma grande atividade
no triénio. Acrescenta a importância de se colocar em prática o PAL que for aprovado em
agrupamento, mantendo-se em comunicação ativa e permanente para todos.----------------------As linhas gerais do PAL estão plasmadas na apresentação anexa a esta ata e que dela faz parte
integrante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A elaboração do PAL deve estar pronto até 31 (trinta e um) de outubro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todos os pontos da agenda deste conselho de agrupamento estão plasmados na apresentação
realizada pelo chefe de agrupamento JL, que se anexa a esta ata e dela faz parte integrante.-Antes de encerrar a reunião, o chefe de agrupamento informou ainda da necessidade de se
definir um Lema de Agrupamento para o triénio e o agendamento da atividade de dirigentes
para 18/19 de setembro. Face ao compromisso da compra de calendários CNE 2022, a compra
dos mesmos estará dependente da evolução da pandemia, sendo possível caso o
desconfinamento permita.-----------------------------------------------------------------------------------------O conselho de agrupamento deliberou igualmente o agendamento de novo conselho de
agrupamento para o dia 25 (vinte e cinco) de setembro de dois mil e vinte e um, às 14.30h, na
cripta da igreja paroquial da senhora da hora, com a seguinte ordem de trabalhos: (1)
aprovação de contas 2020/2021 e orçamento para 2021/2022, (2) plano estratégico trienal,
(3) plano de atividades 2021/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o chefe de agrupamento José Lage deu por encerrada a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada.
José Lage (Chefe de Agrupamento) ___________________________________________
Ana Tavares (Secretária) ___________________________________________________
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