Notíci@s 025
Novidades em - www.cne-escutismo.pt/novidades

Junta Central
A Junta Central esteve no dia 19 de Junho reunida com a Junta Regional de Coimbra, em
Coimbra, no seguimento das reuniões que pretende realizar com as várias Juntas
Regionais.
Outras reuniões estão já agendadas, com outras Juntas Regionais

Notícias de Monte do Trigo
Idanha-a-Nova está em movimento!!!!
A primeira actividade de reflorestação já se realizou e envolveu quase uma vintena de
Caminheiros do Núcleo Centro-Norte, da Região de Coimbra, uma dezena de Mirandela e
cerca de 50 escuteiros de Guimarães. Foram plantadas 1000 árvores oferecidas pela
Direcção de Florestas do Centro. Muitas mais acções se irão seguir. Fiquem atentos!
Algumas imagens do local em: http://www.cne-escutismo.pt/centroseparques/

Secretaria Nacional para o Desenvolvimento
Departamento Nacional de Informática
Versão DEMO do Programa Nacional de Censos
130 (Agrupamentos e Juntas) já pediram o acesso à versão Demo do Programa
Censos Nacionais! O site pode ser acedido no ACESSO RESTRITO através do link
Censos Nacionais - versão DEMO - Agrs/JN/JR ou directamente através do site:
http://censos.vd.cne-escutismo.net/
A password deverá ser pedida para o Chefe Pedro Marques cujo email é:
dninformatica@cne-escutismo.pt, sendo distribuídos acessos personalizados a cada
estrutura (Agr./JN/JR) e não a cada Associado.
Importa que haja o maior envolvimento de todos, estando o Departamento Nacional de
Informática e a Secretaria Nacional para o Desenvolvimento disponíveis para prestar
todos os esclarecimentos, bem como para receber os vossos melhores contributos.

Departamento Nacional de Actividades Técnicas
O DNAT tem uma nova página no Portal do CNE que pode ser visitada em:
http://www.cne-escutismo.pt/dnat/
O DNAT alerta para os interessados em participar nas actividades e provas desportivas
do Calendário para 2006 da Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo de
Portugal (FCMP), que todas as candidaturas devem ser entregues na sede da FCMP, até
o dia 1 de Setembro.
Podes obter as "Normas
www.fcmportugal.com

de

Funcionamento"

e

outras

informações

consulta

Departamento Nacional de Protecção Civil e Segurança
O DNPCS tem uma nova página no Portal do CNE com vários links de interesse para
consulta em: http://www.cne-escutismo.pt/dnpcs/
Decorreu no dia 21 de Junho uma reunião entre o CNE e o SNBPC com vista a dar a
conhecer o planeamento do CNE nesta área, nomeadamente as Equipas de Apoio de
Retaguarda, bem como se abordaram assuntos como protocolo, formação e outros de
interesse para o CNE.

Departamento Nacional de Radioescutismo
O DNR reformulou a sua página no Portal do CNE que podes visitar em: http://www.cneescutismo.pt/radioescutismo/
A candidatura escolhida para acolher a Estação Nacional do CNE para o JOTA/JOTI 2005,
foi a da Junta Regional de Leiria. Ficará sediada na Marinha Grande, em breve muitas
informações sobre esta Mega Estação Nacional do CNE

Vale a pena lembrar...
Inscrições para o 49º JOTA e 9º JOTI - até 25 de Junho de 2005
Estão abertas as inscrições para o 49º JOTA e 9º JOTI, a realizar em 15 e 16 de Outubro
de 2005.
As inscrições devem ser efectuados até ao dia 25 de Junho de 2005, com vista ao pedido
dos indicativos especiais das estações do JOTA, a efectuar à ANACOM
Inscreve-te já em : http://www.cne-escutismo.pt/radioescutismo/
ou em: http://netescutismo.cne-escutismo.net/?module=3&submodule=16

