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1. Introdução 

O Conselho Nacional de Representantes (CNR) terá lugar a 12 e 13 de setembro de 2020. 

Apesar do contexto singular em que o país e o mundo têm vivido desde o início do ano, e após o 

cancelamento da primeira data prevista para junho, foi decidido levar por diante esta sessão do órgão 

máximo deliberativo da associação, tendo-se optado pelo modo presencial. Tal acontece não apenas 

pela necessidade de proporcionar a oportunidade de tomar importantes decisões para o futuro da 

associação, mas também para contribuir, pelo exemplo, para um regresso à normalidade possível nas 

atividades do CNE. 

A fim de minimizar o risco, prevê-se que as sessões do CNR decorram ao ar livre, estando reservado 

um espaço em pavilhão para o caso das condições meteorológicas se revelarem adversas. Em 

qualquer dos casos, serão seguidas escrupulosamente, as indicações emanadas pelas autoridades de 

saúde pública.  

 

2. Local e acessos 

Local - Como comunicado anteriormente, o CNR decorrerá no Colégio da Imaculada Conceição, em 

Cernache, a 10 Km a sul de Coimbra (Coordenadas GPS: 40.141194, -8.468321) 

Acessos - o local é facilmente acessível por diversos meios: 

De carro:  

Para quem se desloque do sul ou do norte pela autoestrada A1, deverá sair em Condeixa 

(Saída 11) e seguir pela IC2 na direção de Coimbra. Na IC2, deverá sair em direção a Cernache 

e o colégio fica logo à entrada deste lugar. O colégio dispõe de lugares de estacionamento no 

interior das suas instalações. 

De Transporte Público:   

Comboio:  Poderão vir de Comboio até à estação Coimbra-A e a estação de autocarro fica em 

frente, onde poderão apanhar o autocarro nº 49 da SMTUC. A paragem de destino no 

autocarro é em Cernache, em frente ao CAIC. 
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Autocarro: Poderão viajar na Rede Expresso e na paragem de Coimbra apanhar autocarro até 

ao largo da portagem e daí o autocarro nº 49 da SMTUC (urbanos). A paragem do autocarro 

é em Cernache, em frente ao CAIC. 

Nota: Nos autocarros da SMTUC o transporte é gratuito para os escuteiros que viajarem 

uniformizados.  

 

 

3. Acreditação 

Tendo em conta os tempos particulares que vivemos, que implicam a adoção de um conjunto de 

medidas de segurança, para a participação no CNR dever-se-ão ter em conta os seguintes aspetos: 

Informação prévia de Presença - os conselheiros que pretendam participar no CNR devem informar 

da sua intenção de participação através do seguinte formulário, até ao dia 7 de setembro. Na 

sequência, cada conselheiro receberá  por email um “passe” que incluirá um código de registo, bem 

como a indicação do seu lugar durante o Conselho.  

Nota: este procedimento é fundamental para que se possam garantir as medidas higieno-sanitárias 

necessárias e requeridas pelo plano de contingência COVID-19 para  o CNR. 

Registo – à chegada ao local do CNR, os conselheiros devem efetuar o seu registo apresentando o seu 

“passe” 

Identificação - não serão distribuídos cartões de identificação pessoal ou de voto, pelo que aos 

conselheiros é pedido que imprimam o “passe” referido para que possa servir para tal efeito  

https://forms.gle/GdWCQeUwY6Xctryb8
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Nota: Uma credencial com a lista de conselheiros inscritos por cada região será enviada para as Juntas 

Regionais após a data acima referida. 

 

4. Programa 

O programa do fim de semana inclui, para além da parte oficial, um conjunto de outros momentos de 

reflexão, discussão, celebração e convívio. O programa previsto completo pode ser consultado aqui 

No final da tarde de sábado, num tempo chamado de “CNE em debate”, decorrerão em paralelo 6 

sessões nas quais serão debatidos temas da atualidade da associação, nomeadamente: o Projeto 2 

Torres (revisão dos 6 regulamentos do CNE), o ACANAC 2022, e as celebrações do Centenário do CNE 

(2023). Os conselheiros são convidados a selecionar o grupo da sua preferência aquando da sua 

inscrição online. Os lugares em cada grupo são limitados a 25 pessoas. 

 

5. Alojamento e refeições 

Alojamento - estão disponíveis locais de acampamento com apoio de balneários, quer nas matas do 

colégio, quer no Campo Escutista de Cernache (a 100 m). Existe ainda possibilidade de acantonar em 

pavilhão pertencente ao colégio.   

Em alternativa, os conselheiros têm total liberdade para optar por outras soluções, incluindo reservar 

alojamento em unidades hoteleiras nas zonas próximas do local (Coimbra, Condeixa). O CNE negociou 

condições especiais com os seguintes estabelecimentos: 

Conimbriga Hotel do Paço (Condeixa-a-Nova) 

Quarto Single: 70€/noite/quarto; Quarto Duplo/TWIN: 78€/noite/quarto; Quarto Triplo: 95€/noite/quarto - 
pequeno almoço incluído. Reservas podem ser feitas via telefone: 239 944 025 ou via email: 
geral@conimbrigahoteldopaco.pt 

Hotel Vitória (Coimbra, junto à Estação CP) 

Quarto Single: 45.00€/noite/quarto; Quarto Duplo: 60.00€/noite/quarto; Quarto Triplo: 75.00€/noite/quarto - 

pequeno almoço incluído. Reservas podem ser feitas via telefone: 239 824049 ou email: 

reservas@hotelvitoria.pt  

Em qualquer dos casos deverá ser mencionado que a reserva é feita no âmbito do evento a realizar 

em Cernache pelo Corpo Nacional de Escutas  

 

Há também algumas opções interessantes de Hostels mais em conta, que podem marcar online, na 

Cidade de Coimbra, deixamos aqui dois exemplos: 

WW Hostel & Suites: https://ns-hostel-pt.book.direct/pt-pt/contact 

Serenata Hostel Coimbra: http://www.serenatahostel.com/pt 

https://drive.google.com/file/d/1kXs0w_Mfp68zVkTFijwv-z9yacP45uRL/view?usp=sharing
mailto:geral@conimbrigahoteldopaco.pt
mailto:reservas@hotelvitoria.pt
https://ns-hostel-pt.book.direct/pt-pt/contact
http://www.serenatahostel.com/pt
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Refeições – mediante reserva prévia, os conselheiros podem beneficiar do pacote de alimentação 

disponibilizado pela organização e que inclui almoço e jantar de sábado e pequeno-almoço de 

domingo. Esta opção tem um custo total de 20€, devendo o pagamento ser feito antecipadamente 

para o IBAN PT50 0033 0000 0000 6906304 05 e enviado comprovativo para o email 

tloja@escutismo.pt identificando o nome do inscrito.  

Este fornecimento será feito na forma de pacotes individuais devendo os conselheiros ser 

portadores do seu equipamento individual (prato, talheres, copo, caneca para café e guardanapos). 

Em alternativa à solução fornecida pela organização, os conselheiros podem optar por soluções 

próprias, como sejam trazer as suas refeições ou recorrer aos estabelecimentos existentes nas 

imediações do colégio.  

 

6. Regras de segurança sanitária 

Os conselheiros pertencentes aos designados grupos de risco devem observar rigorosamente as 

normativas emitidas pela DGS e, se for o caso,  não comparecer no local do CNR; 

Os conselheiros, que detetem alguma sintomatologia de alteração do estado normal de saúde 

deverão seguir as orientações da DGS, não comparecendo no local do CNR; 

É obrigatório o uso de máscara em todo o tempo de participação e permanência em campo; 

Nos vários espaços onde decorrerá o programa estarão disponíveis dispensadores de álcool gel ou 

equivalente; não obstante, os conselheiros poderão trazer as suas embalagens individuais; 

Estará disponível à entrada no recinto um equipamento para medição de temperatura corporal que 

será nos termos da lei de cariz facultativo, não havendo também por força da lei e do RGPD, qualquer 

registo desta leitura; 

A cada Conselheiro será atribuído um número do lugar que terá de ocupar durante a realização do 

Conselho. Este número constará do “passe” de acesso ao CNR. Está absolutamente vedada a 

possibilidade de troca de lugares; 

Os acessos aos sanitários serão controlados de modo a não provocar situações de aglomeração. 

As orientações de movimentação e ocupação de espaços fornecidas pela equipa de apoio devem ser 

rigorosamente cumpridas. 

O distanciamento físico deverá ser rigorosamente respeitado, não sendo permitidas aglomerações 

em qualquer momento do fim de semana; 

Os conselheiros que optem por acampar devem garantir uso individual da tenda, excepto se a partilha 

se verificar com pessoa do mesmo agregado familiar 

 

7. Documentação  

Não serão distribuídos quaisquer documentos em formato papel pelo que os Conselheiros deverão 

vir munidos de equipamentos para a sua consulta online, ou das suas próprias cópias em papel. Para 

mailto:tloja@escutismo.pt
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efeitos de alimentação dos equipamentos eletrónicos, serão disponibilizados pontos de energia 

elétrica; os conselheiros poderão ser portadores das suas próprias extensões. 

Recordamos que todos os documentos estão disponíveis aqui 

 

8. Contatos e informações 

Para qualquer esclarecimento podem ser contatados os Serviços Centrais (tloja@escutismo.pt) ou a 

Mesa dos Conselhos Nacionais (mcn@escutismo.pt)  

https://drive.google.com/drive/folders/1WYBh6rLXRpxr9IIPgvHyeOi95cfkM6v6?usp=sharing
mailto:tloja@escutismo.pt
mailto:mcn@escutismo.pt

