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CNE

Circular n.º 26/2015
DE: Secretaria de Núcleo Protecção Civil, Radioescutismo e Ambiente
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
2015-05-13
ASSUNTO: Nomeação de delegado concelhio da Protecção Civil do C.N.E.
Considerando que…
… os municípios de S. Miguel possuem entre três e doze agrupamentos do C.N.E.;
… o número de agrupamentos torna, em alguns concelhos, inviável o rápido contacto
em situações de emergência;
… o movimento escutista deverá ter uma voz única a nível local quer para defender os
interesses da associação quer para conciliar recursos humanos e materiais;
assim, propõe-se a nomeação de um delegado da protecção civil, por concelho, que
representará todo o C.N.E. ao nível local.
Este delegado deverá estar em consonância com o responsável por este departamento ao nível de núcleo informando-o das decisões e exercícios que envolvam
recursos humanos e materiais da associação.
O processo de escolha deverá ser iniciado pelo agrupamento mais antigo no concelho
que responsabilizar-se-á por promover um encontro/reunião para a selecção do
delegado concelhio e comunicar, com a máxima brevidade possível, o departamento
de núcleo que encarregar-se-á de transmitir à Autarquia o nomeado e respectivo
contacto. A urgência na nomeação prende-se com o facto de realizar-se, brevemente,
a nível de ilha, um simulacro que envolverá vários concelhos e organismos.
No concelho de Ponta Delgada caberá a incumbência de promover o encontro/reunião
o Agrupamento 107 – S. Sebastião, na Povoação, ao 260 – Ribeira Quente, em Vila
Franca do Campo, ao 436 – Vila Franca do Campo, na Ribeira Grande, ao 645 –
Ribeira Grande, no Nordeste, ao 720 – Nordeste e, na Lagoa, ao 798 – Cabouco.
Com uma forte canhota, creiam-nos
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Secretário de Núcleo Protecção
Civil, Radioescutismo e Ambiente

Manuel Vieira Araújo
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