
 

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 – 1ª Convocatória 

Data: 26/03/2020 

Circular: 02-MCN-2020 

 
 
Caros Dirigentes, 
 
Em primeiro lugar, desejamos que estejam todos bem, assim como os vossos familiares 
e amigos. Passamos por tempos nunca por nós vividos. Mas as notícias que nos chegam 
é que os escuteiros, dos mais novos aos mais velhos, têm sido agentes, de forma mais 
ou menos ativa, duma cidadania responsável que é condição indispensável para vivermos 
juntos esta situação e a podermos ultrapassar, também juntos. 
 
Apesar dos tempos de incerteza que vivemos e das condicionantes que nos rodeiam, há 
que confiar que voltaremos gradualmente à normalidade das nossas vidas pessoais e 
escutistas. É neste quadro, e tendo em conta os prazos constantes na normativa do CNE, 
que propomos a possibilidade de realização de um Conselho Nacional de 
Representantes. 
 
Assim sendo, 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 27 e 28 de junho de 2020, com a seguinte Ordem de Trabalhos Provisória: 
 

1. Abertura e Oração; 

2. Período antes da ordem do dia; 

Ordem do dia: 

3. Apreciação e votação do Plano Trienal da Junta Central 2020-2023; 
4. Discussão e votação da proposta da Insígnia Trienal 2020-2023; 
5. Apreciação e votação do Plano e Orçamento da Junta Central – (outubro de 2020 a 
setembro de 2021) 
6. Proposta da Junta Regional do Algarve sobre cartão multibanco; 
7. Outras propostas 
 
8. Período pós Ordem do dia; 
 
9. Oração e Encerramento. 



 

A primeira convocatória será às 9H00 do dia 27 de junho, estando o final previsto para as 
12h30 do dia 28 de junho. 
 
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 13 de maio de 2020. 
 
Poderão esperar da nossa parte mais comunicações nos próximos tempos com vista a 
uma melhor preparação do Conselho, à divulgação do seu programa, ou de outras 
decisões relacionadas com o evoluir dos acontecimentos. E ficamos ao vosso dispor 
para qualquer esclarecimento que entendam necessário. 
 
 
Até lá, ficamos 
 
Sempre Alerta para Servir 
 

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