
 

 
De: Equipa Nacional do SIIE 
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais  
Assunto: Sistema Integrado de Informação Escutista – MAF Online  
Data: 07-10-2012 
Circular 12-1-083 
 

Caros Irmãos Escutas, 

A partir do dia 8 de Outubro de 2012, ficam disponíveis os MAF online através do 
SIIE. Mais um passo no caminho da simplificação dos processos administrativos 
para todos os níveis do CNE.  
Os dados a preencher no MAF online, são iguais ao suporte em papel e a validação 
do processo continuará a ser feita pelas Juntas de Núcleo e Juntas Regionais. 
 
As Juntas Regionais e de Núcleo devem verificar se têm os seus emails atualizados 
em Núcleos/Regiões  –  Dados Gerais, no sentido de garantir o bom 
funcionamento dos procedimentos, a atualização dos endereços faz-se no campo 
“E-mail para Notificações” (os endereços aqui inseridos serão utilizados para as 
notificações automáticas do SIIE). 
 
Como devem proceder ao preenchimento dos MAF no SIIE: 
   
Os MAF online são preenchidos nas seguintes situações: 
- Admissão, saída, transferência, regresso ao ativo e exoneração de Dirigentes 
- Eleição do Chefe de Agrupamento 
- Nomeação do Chefe de Agrupamento Adjunto 
- Nomeação do Assistente de Agrupamento e Assistente de Agrupamento Adjunto 
- Eleição da Junta de Núcleo, Mesa do Conselho de Núcleo e Presidente da 
Comissão Eleitoral de Núcleo 
- Eleição da Junta Regional, Mesa do Conselho Regional, Conselho Fiscal e 
Jurisdicional Regional e Presidente da Comissão Eleitoral Regional 
  
  
Como proceder à entrega do MAF online (Nível Agrupamento): 
  
Aceder ao SIIE 
Entrar no Separador ELEMENTOS – Ficha de Elementos 
Abrir a ficha do Associado 



 

Abrir o separador MAF  
Clicar em Adicionar MAF (canto superior esquerdo da janela) 
        - Escolher o tipo de movimento 
       - Escolher o Cargo (Se o movimento for de saída, transferência, ou exoneração 
devem selecionar o cargo da lista apresentada) 
        - Colocar as datas (no caso de movimentos para cargos)   
     - Dispõe do Campo de Observações para colocar alguma mensagem, (por 
exemplo se for admissão com efeitos retroativos) 
Clicar em inserir  (para finalizar o procedimento) 
  
Nota: Quando o Agrupamento clica em inserir, automaticamente as Juntas de 
Núcleo e Regional recebem um email de aviso para validarem o movimento 
solicitado. 
  
Como proceder para a validação do MAF online  (Nível Núcleo/Regional): 
 
Aceder ao SIIE 
Entrar na listagem dos MAF em ELEMENTOS  –  MAF (Esta listagem apresentará 
os MAF’s pendentes de validação, e se limparem o filtro apresentará todos os 
MAF’s) 
Devem colocar o "visto" no seu nível de forma a validar os MAF 
  
Nota: Quando a JR coloca o "visto", automaticamente os Serviços Centrais recebem 
um e-mail de aviso e  inicia o procedimento para publicação em OSN. 
 
Ficamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários 

 

Equipa Nacional do SIIE 
siie@cne-escutismo.pt 

 


