Escuteiros Adultos

Fraternidade de Nuno Álvares
M e s a d o C o n s e l h o N a ci o n a l

CONSELHO NACIONAL PLENÁRIO DE 13 DE MARÇO DE 2021
Caros Associados,
A situação pandémica que atravessamos com as restrições impostas pelo
estado de emergência, impedem-nos de nos encontrarmos presencialmente
no Conselho Nacional Plenário convocado para o dia 13 de março.
Porém, a nossa Associação, a exemplo de outros setores de atividade, não
pode ficar parada esperando por condições que permitam voltar a uma
normalidade que certamente demorará a chegar.
Assim, é intenção da Mesa dos Conselhos Nacionais, em articulação com a
Direção Nacional e em consonância com sugestão anteriormente produzida
pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, levar a efeito o Conselho
Nacional Plenário previsto, através dos meios digitais.
Apesar dos temas da agenda definitiva, em documento anexo, não
carecerem de situação Plenária, entendeu-se manter a sua categoria,
considerando as características da forma de realização deste evento, bem
como se tornar mais fácil fazer o controlo das votações.
Desta forma, e para que se possam criar as condições necessárias para a
sua participação, devem os Associados interessados, efetuar a sua prévia
inscrição, na internet, até ao 10 de março, em: fna-escuteiros.pt/CNP2021.
Por outro lado, os Associados que pretenderem efetuar intervenções no
contexto da agenda, deverão igualmente manifestar essa intenção,
inscrevendo-se para a Mesa dos Conselhos Nacionais para:
( presidente.mcn.nac@fna-escuteiros.pt ).
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A sessão terá início pelas 14,30 horas do dia 13 de março, e o seu
encerramento está previsto para as 17,30 horas.
Por questões operacionais, a partir das 15,00 horas, será cortado o acesso
a mais entradas na sessão.
As questões operacionais ficarão a cargo do Secretário Nacional para os
Sistemas de Informação ( si.dn.nac@fna-escuteiros.pt ), a quem deverão ser
dirigidas os eventuais pedidos de esclarecimentos no âmbito técnico e
relacionados com a operacionalidade do sistema.
Recordo que as intervenções a ter lugar no decorrer do Conselho, deverão
obedecer aos critérios definidos em sede de Estatutos e Regulamento
(essencialmente nos pontos Antes da Ordem do Dia e Outros Assuntos de
interesse para a FNA); não muito longas e, dado que os temas em discussão
foram já objeto de envio da respetiva documentação, permitirá a preparação
atempada das eventuais questões.
A propósito dos mesmos temas, os Associados podem também formular
perguntas, por escrito, dirigidas à Mesa dos Conselhos Nacionais (e-mail
acima referido) até final do corrente mês, que as colocará a quem de direito
e apresentará as repostas no dia do CNP.
Estamos confiantes que, com a colaboração e compreensão de todos, num
momento de exceção como este e numa decisão também de exceção,
levaremos a bom termo este nosso Conselho Nacional Plenário.
Com as nossas cordiais e fraternas saudações,
Lisboa, 15 de fevereiro de 2021
O Presidente da Mesa do Conselho Nacional
______________________________________
(documento original assinado e arquivado)
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