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       Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais 
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Caros amigos e caras amigas 
 
Em virtude do tempo excecional que vivemos e dos constrangimentos inerentes em 
termos de liberdade de movimentação e reunião, têm-nos chegado várias perguntas 
sobre como agir relativamente a um conjunto de procedimentos institucionais, 
nomeadamente a realização de conselhos ou a abertura de processos eleitorais. Nessa 
sequência, entendemos ser útil partilhar convosco algumas reflexões e recomendações 
que poderão servir para informar o vosso processo de decisão.  

Antes, porém, gostaríamos de reforçar a ideia que de vivemos momentos excecionais 
que nenhum regulamento poderia antecipar. Tal significa que, apesar do normativo do 
CNE nos continuar a guiar, teremos que encontrar as soluções mais adequadas ao 
período extraordinário que vivemos. Flexibilidade e bom-senso são assim duas 
palavras-chave a ter em conta no que concerne à condução dos processos institucionais 
que precisemos de pôr em prática.  
 
 
1.Conselho Nacional de Representantes (CNR) 

 
Como é do vosso conhecimento, foi convocado o CNR para 27/28 de junho, na 
expetativa de que nesta data seja possível realizar um Conselho no modo presencial, 
algo que não é completamente certo. A Mesa dos Conselhos Nacionais tenciona 
reavaliar a situação no dia 4 de maio (data prevista para o Governo anunciar decisões 
sobre o retomar de algumas atividades), em consulta com a Junta Central e o Conselho 
Fiscal e Jurisdicional Nacional. 

Caso não seja possível organizar o CNR como previsto, o primeiro plano alternativo será 
o de o adiar para os dias 12/13 setembro, possibilitando assim que a Junta Central inicie 
o ano escutista (a 1 de outubro) com um Plano e um Orçamento apreciados e votados 
pelo órgão deliberativo respetivo. 
 
 
 



 

 

2. Planos e orçamentos 
 
No atual quadro, nada impede que os órgãos executivos (Junta Central, Juntas 
Regionais e Juntas de Núcleo) cumpram o previsto no artigo 69º do Regulamento Geral 
do CNE apresentando às Mesas dos Conselhos respetivos a proposta de Plano e 
Orçamento para o ano escutista seguinte, nas datas que estão previstas. 

Recomenda-se que estas propostas sejam partilhadas logo que possível com os 
Conselheiros, a Região ou o Núcleo respetivo, de modo a que, ainda que não aprovadas 
formalmente no órgão deliberativo correspondente, as atividades que neles estejam 
previstas possam ser tidas em conta no planeamento dos vários níveis. 
 
 
3. Conselhos Regionais e de Núcleo 
 
As Regiões e Núcleos (em particular as Mesas dos Conselhos respetivos) têm a 
liberdade de marcar as datas para realização do seu Conselho no respeito pelas normas 
que as autoridades, em especial o Governo, tenham em vigor. Num cenário de evolução 
positiva da situação, tal poderia acontecer nos meses de junho ou julho. Caso se 
verifique isso não ser possível, sendo necessário efetuá-lo já depois do início do ano 
escutista, sugere-se que se avance no trabalho tendo por base as propostas de Plano 
e Orçamento apresentadas à Mesa e divulgadas a todos os Conselheiros, sendo estas 
ratificadas e votadas no primeiro Conselho, que deverá ocorrer até ao final do ano de 
2020. 
 
 
4. Processos eleitorais 
 
No caso em que estiver a terminar (ou já terminou) a duração temporal do mandato de 
uma estrutura regional ou de núcleo, sendo por isso previsto encetar um novo processo 
eleitoral, tal deve ocorrer sempre que seja possível salvaguardar as condições de 
integridade do processo: no anúncio do mesmo, na apresentação e divulgação de 
candidaturas, no sistema de votação, e no apuramento dos resultados. A utilização dos 
meios eletrónicos, nas fases do processo em que seja possível, é encorajada, sempre 
que se revelar um elemento facilitador, nomeadamente na divulgação da abertura do 
processo, na apresentação de candidaturas (as folhas de assinaturas podem ser 
enviadas em formato digital) e no anúncio dos resultados. 

Caso as condições existentes no país não permitam a implementação dum processo 
eleitoral dentro dos prazos associados ao final do mandato das equipas existentes, 
estas terão de, excecionalmente, continuar em funções até que tais condições sejam 
reunidas e o processo eleitoral, tal como está previsto, possa ter lugar. 
 
 



 

 

As reflexões e orientações acima parecem-nos as mais adequadas nesta altura, sem 
prejuízo de que o evoluir da situação possa obrigar à sua revisão, algo de que vos 
daremos conta de imediato. 
 
 
Por último, gostaríamos de vos encorajar a que as tomadas de decisões relativas a estes 
processos nas vossas Regiões e Núcleos, porque são excecionais, possam ser feitas 
de forma participativa e transparente, envolvendo os órgãos das estruturas respetivas e 
informando aqueles que diretamente são afetados pelas mesmas, em particular os 
agrupamentos (através dos respetivos Chefes de Agrupamento). 
 
Aproveitamos para agradecer todo o vosso trabalho no apoio a que o Escutismo se 
continue a fazer em mais de 1000 Agrupamentos deste país. 
 
Caso subsista alguma dúvida, ficamos ao vosso dispor. 
 
 
 
Saudações escutistas, 
 
 
 
Chefe Nacional Presidente do CFJN Presidente da MCN 

 

 

  

     

 
Ivo Faria 

 
António Cerqueira 

 
João Armando Gonçalves 


