
 
Circular nº 67/05 

18 de 
Outubro 

 
                                                 

De: Chefe Nacional 
Para: Chefes Regionais  
Assunto: Reunião de 19 de Novembro de 2005 

Caros Irmãos Escutas 

Em nome da Junta Central, convido todos os Chefes Regionais para uma reunião a realizar no dia 19 de 
Novembro, em Fátima, no Seminário do Verbo Divino (Rotunda Norte). 
Esta reunião, que terá o seu inicio pelas 10H00 e o seu encerramento previsto para as 18H00, decorrerá 
em simultâneo com uma Reunião de Administrativos e Financeiros e outra sobre o PEP – Plano 
Estratégico Participativo, pelo que, naturalmente, este convite se estende aos respectivos responsáveis.  
Para estas duas últimas reuniões e tendo em consideração a organização específica de cada Região, 
admitimos que se façam acompanhar por representantes das Juntas de Núcleo ou outros Dirigentes da 
Região cuja presença entendam útil e que devem ser convidados pelas respectivas Juntas Regionais. 
Peço-vos que transmitam aos Serviços Centrais, logo que possível, o número de Dirigentes presentes 
para se assegurar o almoço e as salas. 
Peço, ainda, que cada Junta Regional comunique para os Serviços Centrais, até ao final deste mês 
de Outubro, os nomes e contactos (telefone, telemóvel e endereço de correio electrónico) de, pelo 
menos, um elemento de cada Região e de cada Núcleo, para integrarem a equipa de preparação da 
elaboração do PEP – Plano Estratégico Participativo.    
Da Proposta de Agenda decorrem assuntos de grande  interesse para a vida do nosso CNE,  pelo que a 
todos solicito um esforço para estarem presentes.  
 
Proposta de Agenda para a Reunião da Junta Central com os Chefes Regionais: 

- Ponto 1 – PEP – Plano Estratégico Participativo – Apresentação do estudo sobre a evolução   
-                 dos efectivos do CNE; 
- Ponto 2 – Revisão Estatutária; 
- Ponto 3 – Quadro do Pessoal dos Serviços Centrais. Normas para a admissão de  
-                 colaboradores remunerados no nível central e ou Regional; 
- Ponto 4 – Novas abordagens ao DMF-Nacional / Revisão do Regulamento dos DMF; 
- Ponto 5 – Programa das Celebrações do Centenário do Escutismo; 
- Ponto 6 – XXI ACANAC. Local; datas; normas de participação. 

 
Proposta de Agenda para a Reunião de Administrativos e Financeiros: 

- Ponto 1 – Apresentação do Sistema Integrado de Informação Escutista; 
- Ponto 2 – Reformulação e publicação do MAF; 
- Ponto 3 – Análise das operação censos – 2005;  
- Ponto 4 – Normas quanto à operação censos – 2006; 
- Ponto 5 – Campanha do Calendário. 

 
Ficamos a aguardar as vossas sugestões de aditamento à agenda para a divulgação da Ordem de 
Trabalhos definitiva. Convido, todos os que puderem,  ao uso do uniforme. 
 
Com as minhas melhores Saudações Escutistas, fico 
Sempre Alerta Para Servir 

 
  Luís Alberto Lidington 
  Chefe Nacional 

 
 
 


