
 

De: Equipa Projeto do Cenáculo Nacional 

Para: Juntas Regionais e Juntas de Núcleo  

Assunto: Nomeações dos novos representantes 

Data: 14/02/2020 

Circular: 04-SNP-2020 

 

Caras Chefias de Núcleo e Região, 
 

 Vimos por este meio e em nome da Equipa Projeto do Cenáculo Nacional dar algumas 
informações relativas à nomeação dos novos representantes para o 19º Ciclo de Cenáculo 
Nacional.  
 

Como é do vosso conhecimento, cada encontro de Cenáculo Regional/de Núcleo tem 
de conter um momento onde é feita a eleição dos novos representantes que irão participar 
nos próximos Encontros de Cenáculo Nacional bem como dinamizar o Cenáculo na sua 
Região/Núcleo ao longo do ano escutista 2020/2021. 
 

A plataforma SIIE - Sistema Integrado de Informação Escutista - passou a ser utilizada 
como meio de se proceder à nomeação dos representantes recém-eleitos pelas respetivas 
Juntas Regionais/de Núcleo. 
 

Neste sentido, pedimo-vos que entrem em contacto com a atual Equipa Projeto da 
vossa Região/Núcleo de modo a que eles vos comuniquem que elementos foram eleitos. De 
seguida, podem fazer a nomeação dos mesmos no separador “19º Ciclo” em: 
https://siie.escutismo.pt/nacional/List?xml=atividades/listagens/Ciclos até dia 25 de 
Março. 
 

Temos a fazer as seguintes ressalvas: 
 

 Os Núcleos pertencentes às Regiões de Lisboa, Porto e Braga devem nomear 2 
representantes. As restantes Regiões devem nomear 4 representantes.  

 

 Podem ser eleitos como representantes Caminheiros Investidos e noviços a 
Caminheiro, tendo obrigatoriamente de cumprir com todos os requisitos dispostos no 
ponto 4 do art. 20º do Regulamento Interno do Cenáculo; 

 

 À semelhança do ano passado, não há necessidade de nomear substitutos, visto 
que a substituição de um representante deverá ser feita por um elemento da Equipa 
Projeto Local;  

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


 

 
 
 
 

 Depois da nomeação feita pela respetiva Junta Regional/de Núcleo, será enviado 
automaticamente um email para o Agrupamento de cada elemento dando 
conhecimento da nomeação e contendo um link onde esta poderá ser validada. 

 

Contamos convosco e com o vosso apoio, para que este passagem de testemunho 
entre representantes possa, ser uma continuação do bom caminho trilhado até este momento, 
no vosso Núcleo e Região. 
 

Caso surja alguma dúvida relativa a este ou outros assuntos, não hesitem em 
contactar-nos: 

 

 
Luís Garcia (Coordenador): 965 140 329 
Joana Sousa (Coordenadora Adjunta): 918 605 907 
E-mail Cenáculo: ep.cenaculo@escutismo.pt 

 

Uma Canhota Fraterna, 
 

 

 

 

 
Luís Garcia  
Coordenação do 18º Ciclo de Cenáculo Nacional 
 
 
 

 
 
 
 

Joana Sousa 
Coordenação do 18º Ciclo de Cenáculo Nacional 
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