
 

De: Mesa dos Conselhos Nacionais 

Para: Órgãos Nacionais, Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 

Assunto: Propostas ao Conselho Nacional de Representantes em discussão pública  

Data: 25/03/2021 

Circular: 05-MCN-2021 
 
 

Car@s Dirigentes, 

 

A Mesa dos Conselhos Nacionais (MCN) recebeu duas propostas para serem apreciadas e votadas 
no próximo Conselho Nacional, que dizem respeito a atos normativos do CNE (conforme 
definidos no artigo 10º do Regulamento Geral). Tais propostas dizem respeito a alterações a: 

 “Política Nacional de Adultos” – proposta subscrita pela Junta Central 

 “Regimento dos Conselhos Nacionais” – proposta subscrita pelos membros eleitos da 
MCN e outros dirigentes, sendo o primeiro subscritor o dirigente João Armando P. 
Gonçalves 

De acordo com o entendimento vigente no CNE, ambos os documentos são considerados 
“Normas regulamentares aplicadas a toda a associação” e, nos termos da alínea a) do nº 2 do 
artigo 75º do referido Regulamento Geral, as propostas a elas respeitantes devem ficar sujeitas 
a um período de consulta e discussão pública pelos associados por um período de 30 dias.  

Nesses termos, a Mesa dos Conselhos Nacionais vem divulgar as propostas referidas e abrir o 
período de discussão pública que decorrerá entre 26 de março e 26 de abril de 2021. 

 

As propostas em discussão ficam disponíveis no website do CNE aqui. 

 

Complementarmente, e a fim de enriquecer o processo de discussão pública, a MCN organizará 
uma sessão online (webinar), para cada uma das propostas, nas quais os proponentes farão uma 
introdução às mesmas e responderão a questões. Estas sessões de esclarecimento realizar-se-ão 
nas datas indicadas infra (detalhes a serem divulgados oportunamente): 

 “Política Nacional de Adultos” – 14 de abril de 2021, às 21h30 

 “Regimento dos Conselhos Nacionais” – 19 de abril de 2021, às 21h30 

Todos os contributos e sugestões às propostas apresentadas podem ser enviados durante o 
período de discussão pública,  e até à data limite, para o endereço mcn@escutismo.pt, usando o 

http://www.escutismo.pt/dirigentes
mailto:mcn@escutismo.pt


 

formulário disponível aqui. As sugestões e observações colhidas durante esse período serão 
enviadas aos proponentes para eventuais melhorias das propostas originais. 

 

Saudações escutistas 

P’la Mesa dos Conselhos Nacionais 

 

 

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