
 

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 – 2ª Convocatória 

Data: 02/08/2020 

Circular: 14-MCN-2020 

 

Caros Conselheiros e Conselheiras 

Apesar dos momentos de incerteza que continuamos a viver, a Mesa dos Conselhos 
Nacionais, ouvidos os órgãos nacionais, decidiu manter a convocatória do Conselho 
Nacional de Representantes para os dias 12 e 13 de setembro de 2020 (v. Circular 04-
MCN-2020). 

Com efeito, numa altura em que muitos agrupamentos, núcleos e regiões, num notável 
exercício de dedicação, começam a voltar à atividade observando um conjunto de 
cuidados essenciais, parece-nos que o Conselho Nacional precisa de fazer parte deste 
esforço coletivo de normalização possível. Para além disso, existe a necessidade de 
adoção de um conjunto de documentos que oriente a ação da associação como um todo, 
no futuro mais próximo.  

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 em Coimbra, no Colégio da Imaculada Conceição 
(Cernache). 

A primeira convocatória será às 9H00 do dia 12 de setembro, estando o final previsto para 
as 12h30 do dia 13 de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Abertura e Oração; 

2. Período antes da ordem do dia; 

3. Ordem do dia: 

a. Ponto de situação da atividade do CNE pela Junta Central 
b. Proposta: Plano Trienal da Junta Central 2020-2023 (V) 
c. Proposta: Insígnia Trienal 2020-2023 (V) 
d. Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2020-21 (V) 
e. Proposta: Utilização de cartão de débito – art. 66º a) (V) 
f. Proposta: Continuidade no CNE de adultos com deficiência (V) 
g. Proposta: Atualização da quota nacional (V) 
h. Proposta: Regimento dos Conselhos Nacionais (V) 

http://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/a8220900-52e3-4270-b1df-53aacf3b04cc
http://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/a8220900-52e3-4270-b1df-53aacf3b04cc


 

4. Período pós Ordem do dia; 

5. Oração e Encerramento. 

(V) indica item da agenda que será submetido a votação 

Relativamente à realização do CNR gostaríamos ainda de prestar as seguintes 
informações: 

Documentos 

As propostas e outros documentos relevantes relacionados com as mesmas, e com o 
CNR, podem ser descarregados aqui. 

Programa 

Para além da agenda oficial descrita acima (a ser distribuída pelos 2 dias), o programa 
do fim de semana inclui ainda: conferência (sobre o mundo pós-pandemia e suas 
implicações), espaço aberto (onde serão discutidos projetos em curso na associação), 
eucaristia, e um programa especial no serão. O programa detalhado será enviado em 
comunicação posterior 

Local 

O Colégio da Imaculada Conceição (CAIC) situa-se a 12 minutos do centro de Coimbra. 
Dispõe de amplos espaços ao ar livre (onde se prevê efetuar o Conselho), para além de 
pavilhão de grandes dimensões, refeitório, e várias salas e salões que permitem uma 
variedade de utilizações com baixa densidade de ocupação. As condições do local 
permitem que os conselheiros que o desejem possam pernoitar em regime de 
acampamento ou acantonamento. Informações mais detalhadas serão enviadas em 
comunicação posterior. 

Participação 

Como referido acima, prevê-se nesta altura que o CNR decorra no modo presencial, com 
a adoção rigorosa de todas as medidas de segurança que as autoridades sanitárias (com 
quem estamos em contacto) venham a indicar. Para os conselheiros que possam estar 
limitados na sua participação, como pode ser o caso dos oriundos das regiões dos Açores 
e Madeira, ou de outras zonas do país que, à altura do Conselho, estejam sobre vigilância 
especial, será explorada a possibilidade de participação sob a forma remota. Estes casos 
especiais serão analisados com as respetivas chefias regionais. 

Inscrição 

A fim de facilitar as opções logísticas de realização do CNR será pedida uma inscrição 
prévia dos Conselheiros através de formulário online 

https://drive.google.com/drive/folders/1WYBh6rLXRpxr9IIPgvHyeOi95cfkM6v6?usp=sharing


 

 

Todos sabemos que os tempos que vivemos continuam a ser de grande incerteza. Apesar 
de todos desejarmos que em setembro nos possamos encontrar pessoalmente para 
participar neste Conselho Nacional de Representantes, tal dependerá da evolução das 
condições no nosso país e das orientações que as autoridades forem transmitindo. 
Acompanharemos de perto esta evolução tomando as decisões que venham a ser 
necessárias para garantir a segurança de todos.  

Poderão continuar a contar com comunicações da parte da MCN, ficando nós, por outro 
lado, ao vosso dispor (através do email mcn@escutismo.pt) para qualquer contato que 
entendam útil 

Até ao próximo contato ficamos 

 

 

Sempre Alerta para Servir 
 

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