
 

 

 

De: Comissão Eleitoral Nacional 

Para: Dirigentes, Noviços a Dirigente e Caminheiros do CNE 

Ofício: 01-CEN-2022 

Data: 16/09/2022 

Assunto: Abertura do Processo Eleitoral 

 

 

Caros Dirigentes, Noviços a Dirigente e Caminheiros do CNE, 
 
De acordo com o Regulamento Eleitoral e no exercício das suas competências, a 

Mesa dos Conselhos Nacionais fixou a data das Eleições para a Junta Central e 

Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, do Corpo Nacional de Escutas – 

Escutismo Católico Português, para o dia 05 de março de 2023 (ver circular 10-

MCN-2022). 

 

Desta forma, compete à Comissão Eleitoral Nacional liderar e orientar todo o 

processo eleitoral. Assim, e segundo o estipulado no nº1 do artigo 1° do 

Regulamento Eleitoral do CNE, determina-se o dia 25 de outubro de 2022 como 

a data de abertura do processo eleitoral. Em anexo à presente circular encontra-

se a calendarização de todo o processo eleitoral. 

 
Este é mais um momento importante para a vida da Associação e, por isso, a 

Comissão Eleitoral Nacional apela e faz votos para que todo o processo e ato 

eleitorais para os órgãos nacionais do CNE se traduzam no exercício saudável de 

democracia, de cidadania ativa e de participação empenhada e responsável de 

todos os dirigentes do movimento, exercendo o seu direito de voto. 

 
A participação ativa deve espelhar exemplos claros a seguir e ser reflexo da 

fidelidade aos valores escutistas, nomeadamente a coerência entre o ideal 

escutista e a sua vivência, a transparência de intenções e a prática da verdade, 

bem como expressar e garantir o rigor de todo o processo. 



 

 
De forma que todos possam exercer o seu direito de voto, (dirigentes em efetividade 

de funções e associados efetivos com promessa da IV Secção até aos 25 anos, de 

acordo com o  nº 1, do artigo 43º dos Estatutos do CNE), recorda-se da necessidade 

absoluta da consulta dos cadernos eleitorais, para certificação da condição de 

eleitor, que estarão disponíveis para consulta, e por um prazo de vinte dias, no SIIE 

a partir do dia 25 de outubro de 2022 (através do acesso individual e/ou de 

Agrupamento).  

De modo a agilizar o processo de verificação da condição de eleitor, e no respeito 

pelo RGPD, os eleitores podem certificar-se da sua condição, a partir da data de 

abertura do processo eleitoral, recorrendo a uma das seguintes formas: 

 

1. Consultar os cadernos eleitorais, em papel, na sua Junta Regional, devendo 

preencher uma ficha de cadastro de consulta (conforme anexo e que estará 

disponível nos serviços das respetivas Juntas Regionais); 

 

2. Usar a aplicação de consulta, bastando para isso colocar o NIN (clicar em 

ligação direta: https://cadeleitoral.escutismo.pt/CadEleitoral.dll/m).  

 

Em caso de dificuldade na consulta dos cadernos eleitorais, poderão, os 

interessados, solicitar ajuda junto das respetivas Juntas Regionais e de Núcleo.  

 

Pede-se, igualmente, às Juntas Regionais que procedam, até às 12 horas do dia 

24 de outubro de 2022, à validação dos MAF’s de admissão, transferência ou 

saída do ativo de Dirigentes, assim como a verificação da situação dos seus 

associados efetivos com promessa da IV Secção até aos 25 anos de modo a 

permitir a participação de todos neste ato eleitoral tão importante para a nossa 

Associação. 

 

 

https://cadeleitoral.escutismo.pt/CadEleitoral.dll/m


 

No caso de dúvida por parte do eleitor, esta deve ser dirigida através de e-mail para 

cen@escutismo.pt indicando o nome completo, NIN, Região, Cargo/ Função, nível 

em que está inscrito/ recenseado (nacional, regional, de núcleo ou local). 

 
Saudações escutistas  

P’la Comissão Eleitoral Nacional  

 

 
Francisco Brardo, Presidente da Comissão Eleitoral Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cen@escutismo.pt


Termo do mandato 22-fev-2023 Termo do mandato

Ação Artº Dias Datas Ação Artº out nov dez jan fev mar

Abertura do Processo Eleitoral 1º - 1 120 25-out-2022 Abertura do Processo Eleitoral 1º - 1 25

Elaboração dos cadernos eleitorais (C.E.) 13º - 1 SIIE 25-out-2022 Elaboração dos cadernos eleitorais (C.E.) 13º - 1 25

Fim do prazo para consulta e reclamações aos C.E. 13º - 5 20 14-nov-2022 Fim do prazo para consulta e reclamações aos C.E. 13º - 5 14

Decisão sobre as reclamações apresentadas sobre 
os C.E.

14º - 1 10 24-nov-2022
Decisão sobre as reclamações apresentada sobre 
os C.E.

14º - 2 24

Recurso da decisão da Comissão Eleitoral 14º - 2 2 26-nov-2022 Recurso da decisão da Comissão Eleitoral 14º - 2 26

Decisão sobre o recurso apresentado 14º - 2 10 6-dez-2022 Decisão sobre o recurso apresentado 14º - 2 06

0 25-out-2022 25

45 9-dez-2022 09

Verificação de irregularidades 20º - 3 8 17-dez-2022 Verificação de irregularidades 20º - 3 17

Retificação das candidaturas 20º - 4 8 25-dez-2022 Supressão de irregularidades nas listas 20º - 4 25

Comunicação das listas à Comissão Permanente da 
Conferência Episcopal

Estatu
tos

1 26-dez-2022
Comunicação das listas à Comissão Permanente 
da Conferência Episcopal

Estatu-
tos

26

Homologação das candidaturas pela Comissão 
Permanente da Conferência Episcopal

21º - 1 30 25-jan-2023
Homologação das candidaturas pela Comissão 
Permanente da Conferência Episcopal

21º - 1 25

Divulgação pelo Corpo Nacional de Escutas 24º - 1 0 25-out-2022 Divulgação pelo Corpo Nacional de Escutas 24º - 1 25

Divulgação oficial das candidaturas 21º - 3 5 30-jan-2023 Divulgação oficial das candidaturas 21º - 3 30

Indicação de delegados das candidaturas (junto da 
Comissão Eleitoral e das Mesas de Voto)

22 -20 13-fev-2023
Indicação de delegados das candidaturas (junto da 
comissão eleitoral e das mesas de voto)

22 13

Entrega dos votos por correspondência aos 
Presidentes das Comissões Eleitorais Regionais

29º - 1 -30 3-fev-2023
Entrega dos votos por correspondência aos 
presidentes das Com.Eleitorais Regionais

29º - 1 03

Envio dos "votos por correspondência" pelo 
correio ou em mão (até ao 5.º dia útil anterior ao 
ato eleitoral)

29º - 5 -6 27-fev-2023
Envio dos "votos por correspondência" pelo 
correio ou em mão (até ao 5º dia útil anterior ao 
ato eleitoral)

29º - 5 27

Ou na Mesa de Voto durante o seu funcionamento 29º - 5 0 5-mar-2023 Ou na Mesa de Voto durante o seu funcionamento 29º - 5 05

Dia da eleição 5-mar-2023 Dia da eleição 05

Envio das atas de votação à Comissão Eleitoral 
Nacional

32º - 1 2 horas 5-mar-2023
Envio das atas de votação à Comissão Eleitoral 
Nacional

32º - 1 05

Homologação dos resultados 32º - 2
3.º e 

5.º dia
10-mar-2023 Reclamações e impugnações 32º - 2 10

Impugnação dos resultados 35º - 2
Até 2 
dias

7-mar-2023 Impugnação dos resultados 35º - 2 07

Recurso para o CFJN 35º - 4 Sem Recurso para o CFJN 35º - 4

Tomada de posse da lista eleita - entre 30 a 45 dias 36º 33 Tomada de posse da lista eleita - entre 30 a 45 dias 36º

Eleições para a Junta Central e Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional Eleições para a Junta Central e Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional

CALENDÁRIO ELEITORAL - 2023 CALENDÁRIO ELEITORAL - 2023

Apresentação de candidaturas 20º - 1 Apresentação de candidaturas 20º - 1

22-fev-2023



 
Junta Regional de __________________ 

Chefe Regional ____________________ 

 

Registo de consulta de Cadernos Eleitorais do CNE 

Ato eleitoral de 05 de março de 2023 (JC e CFJN) 

 

NIN Nome Assinatura Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


