
 

De: Mesa dos Conselhos Nacionais 

Para: Representantes dos Agrupamentos, Representante das Juntas de Núcleo, Juntas Regionais 
e Junta Central, Comissão Eleitoral Nacional, Conselhos Fiscais e Jurisdicionais Regionais e 
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, Representantes dos Serviços Centrais do CNE 

Assunto: A CoNtaR contigo! – 27 junho 2020 

Data: 16/06/2020 

Circular: 08-MCN-2020 

 
Caros Dirigentes, 
 
Conforme constava na Circular 04-MCN-2020 de 8 de maio, a MCN previa a possibilidade de 
realizar uma sessão que pudesse introduzir o CNR de 12/13 de setembro bem como proporcionar 
uma troca de impressões sobre o futuro dos CCNN.  
 
Na sequência, vimos convidar-vos a participar na sessão a que chamámos A CoNtaR contigo! cujos 
objetivos e desenvolvimento encontram no documento em anexo.  
 
A participação na sessão é feita mediante inscrição que decorre até ao dia 24 de junho. 
 
Para qualquer esclarecimento, ficamos ao dispor através do email mcn@escutismo.pt 
 

Saudações amigas 

 

P’la Mesa dos Conselhos Nacionais 

Sempre Alerta para Servir 
 

 
João Armando Gonçalves 
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais 
(mcn@escutismo.pt) 
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A CoNtaR contigo!  

Experiência interativa a caminho de um futuro Conselho Nacional  

Data: 27 jun 2020 | 10:00 

Duração: 2h30 

Objetivos: 

● Apresentar algumas das novas dinâmicas que se pretendem introduzir nos CCNN e receber feedback 

● Apresentar o que pode vir a ser o CNR de setembro 

o Formato e dinâmicas (presencial + online) 

o Conteúdos: breve apresentação das propostas que já se conhecem 

● Experimentar algumas ferramentas online 

● Contribuir para reforçar o sentimento de pertença aos CCNN 

 

Formato: sessão online 

Participantes: membros do CNR 

Programa: 

09h45 Acolhimento 

10h00 Abertura  

10h10 Objetivos da sessão e regras de funcionamento 

10h20 Os que podem vir a ser os Conselhos Nacionais do CNE - perspetivas de um futuro 
renovado 

11h00 O CNR de 12/13 setembro 
● Programa 

● Propostas a discussão (3 min por proposta|apresentação pelos proponentes)  

o Plano trienal 

o Plano e Orçamento 20/21 

o Integração de pessoas com incapacidades psicomotoras no CNE 

o Uso do cartão de débito 

o Novo Regimento dos Conselhos Nacionais 

● Logística 

12h15 Um CNE que se mexe!  (histórias de escuteiros desassossegados) 
12h30 Encerramento 

 

Inscrição: https://forms.gle/y67q39AjuzaF9Nys9  

Data limite de inscrição: 24 de junho 

https://forms.gle/y67q39AjuzaF9Nys9

