
 

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: Conselho Nacional de Representantes – Adiamento e nova convocatória 

Data: 8/05/2020 

Circular: 04-MCN-2020 

 
 
 
Caros Dirigentes, 
 
Como é do V. conhecimento, a Mesa dos Conselhos Nacionais (MCN), através da circular 

02-MCN-2020 de 26 de março, convocou um Conselho Nacional de Representantes 

(CNR) para os dias 27 e 28 de junho próximos. Nessa comunicação era feita referência 

aos “tempos de incerteza que vivemos” e às “condicionantes que nos rodeiam” e 

prometíamos voltar ao contato em função de “outras decisões relacionadas com o evoluir 

dos acontecimentos”.  

A MCN reuniu recentemente para, entre outros assuntos, avaliar a viabilidade de 

realização do CNR, tal como previsto, à luz dos acontecimentos presentes. Após 

cuidadosa ponderação, é entender da MCN que o grau de incerteza que se continua a 

viver relativamente à liberdade de movimentos e de reunião (em grande escala) em todo 

o território nacional, bem como a obrigação de dar exemplo da prática do “dever cívico 

de recolhimento”, não se compaginam com a realização, na data prevista, dum CNR nos 

moldes presenciais habituais, nem garantem a eficiência e produtividade do mesmo, tanto 

na sua preparação como na sua realização.  

Por esse motivo, a MCN, em articulação com os restantes órgãos nacionais, decidiu 

cancelar a anterior convocatória e adiar o Conselho Nacional de Representantes para 

uma nova data em que, previsivelmente, possam estar reunidas as condições básicas 

para a preparação e realização do mesmo, bem como a participação em segurança, e 

em igualdade de circunstâncias, de todos os conselheiros. 

A MCN, consciente dos graus de incerteza que ainda existem, mas também da 

importância da tomada de um conjunto de decisões antes do início do próximo ano 

escutista, bem como da necessidade de organização das agendas dos conselheiros e 

dos diferentes níveis do CNE, decide convocar o CNR para 12 e 13 de setembro de 2020.  



 

 
Assim, nos termos do artigo 36º, nº 4, e artigo 35º, nº 6 alínea a), do Regulamento Geral 

do CNE, convoca-se o Conselho Nacional de Representantes para reunir, nos dias 12 

e 13 de setembro de 2020*, com a seguinte Ordem de Trabalhos Provisória: 

1. Abertura e Oração; 

2. Período antes da ordem do dia; 

3. Ordem do dia: 

A. Apreciação e votação do Plano Trienal da Junta Central 2020-2023; 
B. Discussão e votação da proposta da Insígnia Trienal 2020-2023; 
C. Apreciação e votação do Plano e Orçamento da Junta Central – (outubro de 2020 

a setembro de 2021) 
D. Proposta da Junta Regional do Algarve sobre cartão multibanco; 
E. Outras propostas 

4. Período pós Ordem do dia; 

5. Oração e Encerramento. 

*A primeira convocatória será às 9H00 do dia 12 de setembro, estando o final previsto para as 12h30 do dia 13 de setembro. 

Tendo em atenção a data prevista para o Conselho Nacional e a necessidade de respeitar 

a antecedência de 45 dias para a receção de propostas, estas devem chegar através 

do email mcn@escutismo.pt até ao dia 30 de julho de 2020. Para tal deve ser usado o 

formulário próprio (em anexo) a fim de sistematizar a informação e facilitar a apreciação 

pelos conselheiros.  

Finalmente, gostaríamos de informar que a MCN está a considerar a organização de uma 

sessão online no dia 27 de junho, para a qual serão convidados todos os conselheiros, e 

que servirá para, de maneira informal, apresentar o que se pretende que venha a ser o 

CNR de setembro, quer na sua forma como no seu conteúdo, que se pretende venham a 

sofrer alterações. Oportunamente faremos circular mais informação sobre o assunto. 

Agradecemos desde já o vosso interesse e ficamos ao vosso dispor para qualquer 

esclarecimento que entendam necessário. 

Até lá, ficamos 

Sempre Alerta para Servir 
 

 
P’la Mesa dos Conselhos Nacionais 
 
João Armando Gonçalves 
Presidente 

(mcn@escutismo.pt) 
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