
 

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: Proposta ao Conselho Nacional de Representantes em discussão pública 

Data: 14/05/2020 

Circular: 05-MCN-2020 

 
Caros Dirigentes, 
 
A Mesa dos Conselhos Nacionais recebeu uma proposta relativa à “Integração de Pessoas com 
Incapacidades Psicomotoras no CNE”, submetida pela Junta de Núcleo Ocidental de Lisboa, para 
ser apreciada e votada num próximo Conselho Nacional.  

A proposta em causa, que se anexa, implica alterações ao Regulamento Geral do CNE e ao 
Regulamento dos Uniformes, Distintivos e Bandeiras, pelo que, nos termos da alínea a) do nº 2 do 
artigo 75º do referido Regulamento Geral, deve ficar sujeita a um período de consulta e discussão 
pública pelos associados por um período de 30 dias. As sugestões e observações colhidas durante 
esse período serão enviadas aos proponentes para eventuais melhorias da proposta. 

Nesses termos, a Mesa dos Conselhos Nacionais vem enviar a proposta referida e abrir o período 
de discussão pública que decorrerá entre 15 de maio e 15 de junho de 2020. 

A proposta em discussão fica disponível no website do CNE. 

Complementarmente, e a fim de enriquecer o processo de discussão pública, a MCN organizará 
uma sessão online (webinar), na qual os proponentes farão uma introdução à proposta e 
responderão a questões. Esta sessão de esclarecimento realizar-se-á no dia 28 maio, às 21h30 
(detalhes a serem divulgados oportunamente) 

Todos os contributos e sugestões à proposta apresentada deverão ser enviados até à data limite 
para o endereço mcn@escutismo.pt, usando o formulário que se anexa. 

Saudações escutistas 

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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