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CNE
PROPOSTA AO CONSELHO NUCLEO DE S. MIGUEL
8 de Agosto de 2018

Considerando que…
… actualmente os agrupamentos de fora da Região são obrigados a remeter um
impresso elaborado pela Junta Regional dos Açores com o conhecimento das
respectivas chefias de núcleo e regional a comunicar o período da actividade, horário
dos voos, contacto do chefe responsável pelo contingente, efectivo participante por
sexo e secção, apoios pretendidos bem como informar o programa da actividade;
… devido à massificação dos voos com destino a S. Miguel tem acarretado um volume
fora do normal de agrupamentos que pretendem nos visitar;
… os agrupamentos visitantes ao preencherem o impresso deparam-se com o campo
“apoio pretendido” e tem-se imiscuído de tentarem arranjar, por sua conta, a estadia,
transportes e alimentação delegando na Junta de Núcleo essa tarefa;
… muitos agrupamentos que visitam a ilha de S. Miguel acantonam em sedes dos
agrupamentos locais e não comunicam a estadia à Junta de Núcleo de S. Miguel nem
à Junta Regional dos Açores;
… assim, entende a proponente propor a extinção do impresso ou, não sendo possível
por razões administrativas, retirar do referido impresso todo campo E – APOIO
PRETENDIDO com indicação de alojamento, logístico e outro e permitir no campo D –
CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE mais linhas de modo a incluir várias
possibilidades de voo ou viagens marítimas com destino e partida de várias ilhas.
Se aprovada a proposta deverá ser remetida ao Conselho Regional de Representantes a realizar na ilha da Graciosa no período de 28 a 30 de Setembro de 2018.
Ponta Delgada, a 8 de Agosto de 2018,
A Junta de Núcleo de S. Miguel
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