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Caros Irmãos Escutas, 

No Conselho Nacional de Representantes, realizado a 19 de Maio de 2012 em 

Fátima, foi aprovada a alteração do Regulamento 65º do Regulamento Geral do 

CNE, tornando obrigatória a entrega do censo anual através do SIIE. 

Acreditamos que este passo é um grande avanço na gestão administrativa da 

associação. No entanto também sabemos que nem todos os intervenientes no censo 

anual estão ainda familiarizados ou completamente esclarecidos sobre os 

procedimentos necessários para dar cumprimento à decisão do Conselho Nacional. 

Nesse contexto propomos que todos façamos um esforço no sentido de tornar esta 

fase de adaptação à nova realidade mais fácil e suave. 

Para isso a Equipa Nacional para o SIIE vem dar o seu contributo marcando desde 

já uma sessão nacional de formação sobre o SIIE, aberta a todos os interessados, 

com objectivo de apoiar esse processo, demonstrando como se deve processar a 

entrega dos censos e esclarecendo todo o tipo de dúvidas a todos os participantes 

(sobre o censo em particular e sobre o SIIE em geral). 

A formação terá lugar em Fátima, dia 17 de novembro, com início às 10H00, no 

Seminário do Verbo Divino, com a seguinte agenda: 



 

Horário: 10H00 – 17H30 

1 – Entrega dos censos 2013 por SIIE 
- Preparação dos censos para entrega (verificação dos dados introduzidos) 
- Modificação e alteração de dados 
- Entrega, alteração e validação dos censos 

2 – Esclarecimento de dúvidas sobre a entrega dos censos (procedimentos 
administrativos e informáticos) 
3 – Esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento do SIIE 

 

Aos interessados em participar agradecemos a confirmação de presença, indicando 

nome, Agrupamento, Núcleo, Região e contacto telefónico para o email: tloja@cne-

escutismo.pt, até ao dia 5 de novembro de 2012. 

Para quem quiser almoçar no Seminário, o custo é de 9,00€ por pessoa, e devem 

enviar comprovativo de pagamento até ao dia 5 de Novembro para o NIB do CNE – 

0033 0000 0000 6906304 05. Não serão aceites marcações de almoços depois 

dessa data. 

Convidamos-vos a estarem uniformizados. 

Contando com a vossa participação, fico  

Sempre Alerta para Servir 

 

António Theriaga 

Chefe Nacional Adjunto 


