
 

 

 

 
De: Equipa Projeto do Cenáculo Nacional 

Para: Juntas Regionais e Juntas de Núcleo 

Assunto: 17º Ciclo do Cenáculo Nacional – Fórum Nacional de Caminheiros e 

Companheiros 

Circular: 18-46-SNP    

Data: 29-10-2018  
 

 

Caras Chefias de Núcleo e Região, 

 

 

Venho por este meio e em nome da Equipa Projeto do Cenáculo Nacional dar algumas 

informações relativas ao 17º Ciclo de Cenáculo Nacional que agora se inicia 

formalmente e que irá decorrer ao longo deste ano escutista. 

 

Como penso ser do conhecimento de todos, o Cenáculo é um Fórum de Caminheiros 

e Companheiros onde se pretende criar um espaço informal de debate para os jovens 

adultos do movimento. Realiza-se localmente, em quase todas as Regiões e Núcleos 

do país; e também a nível nacional, onde participam os representantes de cada 

Núcleo/Região eleitos localmente. 

 

A partir do ciclo passado, a plataforma SIIE - Sistema Integrado de Informação 

Escutista - passou a ser utilizada com duas finalidades: 

 

● inscrição dos representantes nos encontros de Cenáculo Nacional 

 

● nomeação dos novos representantes de Núcleo/Região, após serem eleitos 

nos Cenáculos Locais 

 

Abaixo apresento uma linha temporal deste 17º Ciclo e uma síntese de quando o 

SIIE terá que ser utilizado: 

 

17º 
Ciclo 

1º Encontro Nacional 
(23 a 25 de novembro de 2018) 

-> 
Inscrições dos 
representantes na atividade 

Utilização 
do SIIE 

Encontros Locais -> 
Nomeação dos novos 
representantes 

2º Encontro Nacional 
(26 a 28 de abril de 2019) 

-> 
Inscrições dos 
representantes na atividade 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Desta forma, quem irá participar no 1º Encontro Nacional de 23 a 25 de novembro 

serão os representantes eleitos nos Encontros Locais passados e que já deveriam 

estar corretamente nomeados no SIIE. Pelos dados a que tivemos acesso, todos os 

representantes de Núcleo/Região estão bem nomeados. Apenas está em falta a 

nomeação de alguns suplentes (elementos que substituirão os representantes caso 

eles não possam comparecer nos encontros nacionais), mas contactaremos as 

respetivas juntas por email se for este o caso de modo a que possam corrigir a 

situação. 

 

Podem consultar as vossas nomeações em: 

https://siie.escutismo.pt/nacional/List?xml=atividades/listagens/Ciclos 

 

 

As inscrições para o 1º Encontro Nacional irão abrir em breve (ID: 00000024), e o 

processo utilizado nas mesmas será igual ao do ciclo passado: 

 

● Cada representante inscreve-se na atividade através da sua ficha individual 

no SIIE (receberá um tutorial de como o fazer); 

 

● Após cada representante se ter inscrito, o seu Agrupamento e o 

Núcleo/Região de que é representante receberão um email a informar que a 

inscrição foi feita, contendo um link onde esta inscrição poderá ser validada. 

 

 

Dado que este é apenas o segundo ano em que este método de inscrições e 

nomeações se utiliza, estamos conscientes de que poderá precisar de algumas 

afinações. Por isso, pedimos a vossa compreensão. 

Não hesitem em contactar-me caso surja alguma dúvida relativa a este ou outros 

assuntos, através do 927 564 339 ou do email ep.cenaculo@escutismo.pt . 

 

Uma Canhota Fraterna, 

 

 

Francisco Carrola 

Coordenador do 17º Ciclo de Cenáculo Nacional 
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