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CIRCULAR N.º 5/2020-MCn
De: Mesa do Conselho de Núcleo de S. Miguel
Para: Chefias de Agrupamento
Ponta Delgada, 23 de outubro de 2020
Assunto: Conselho de Núcleo — alteração da data
Caros Conselheiros, os tempos que atravessamos são dignos de registo pela sua
singularidade e obrigam-nos, no nosso quotidiano, mas também na nossa vida
associativista a adotar medidas de segurança e higiene redobradas. O Corpo Nacional
de Escutas não está imune ao Covid-19 nem se poderá manter indiferente às
orientações emanadas pela Direção Regional de Saúde e pela Direção-Geral de
Saúde. Deste modo, a Mesa do Conselho de Núcleo sentiu a necessidade de criar
uma lista de instruções e de recomendações a implementar e adotar para a realização,
bem-sucedida, deste Conselho de Núcleo, momento tão necessário à vida do
Movimento no Núcleo de São Miguel. Solicitamos que as mesmas sejam cumpridas, já
que somos dirigentes responsáveis e fonte de exemplo para os demais cidadãos.
Cabe-nos, ainda, esclarecer que a data de realização deste Conselho já foi alvo de
diversas alterações — situação que não é única no país —, por motivos alheios à
nossa vontade, mas necessários e impostos pela situação pandémica que assola o
país. Acrescentamos que, no Conselho que se avizinha, não será cumprida a ordem
previamente estipulada de rotatividade pelos agrupamentos de acolhimento do
Conselho de Núcleo. Tal ocorre porque foi necessário encontrar um espaço que
pudesse comportar o número médio de Conselheiros habitualmente presentes e que
fosse, simultaneamente, um local que dispusesse de uma área exterior devidamente
delimitada; sendo que consideramos conveniente, também, que fosse um espaço
reservado, para evitar o contacto com elementos externos ao Movimento.
Deste modo, o local que reunia essas condições estava ocupado na data inicialmente
programada (14 de novembro) e sábado seguinte, só nos restando o último sábado de
novembro.
Assim, lamentando todos os inconvenientes que essa alteração possa gerar nos
planos dos agrupamentos e do Núcleo, agenda-se esse plenário para o sábado, dia 28
de novembro, às 14 horas, no Salão de S. José (ao lado da Igreja de S. José), em
Ponta Delgada.
Com as mais cordiais saudações escutistas, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo

Pedro Paulo Viveiros Câmara
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INSTRUÇÕES NORMATIVAS CONSELHO DE NÚCLEO
INSCRIÇÃO
− participação mediante inscrição no SIIE (atividade N01040017). Esta é feita através
da ficha individual do conselheiro, no separador INSCRIÇÃO ATIV.
Confirmar dados pessoais no separador DADOS ELEMENTOS, saltar os
separadores ÁREAS DE SERVIÇO, ÁREAS DE FORMAÇÃO, OUTROS DADOS e
no FINALIZAR, premir botão FINALIZAR INSCRIÇÃO;
− existência prazo de inscrição até dia 21 de novembro;
− findo o prazo de inscrições, é possível substituir o conselheiro, mas não inserir mais
conselheiros, mediante informação transmitida à Mesa do Conselho;
CREDENCIAÇÃO
− horário de entrada estipulado no recinto: 30 minutos de antecedência do Conselho;
− será tirada a temperatura à entrada do perímetro sem registo da mesma;
− existirá gel desinfectante à entrada do perímetro;
− cada conselheiro deverá estar, obrigatoriamente, munido de máscara;
− cada conselheiro deverá levar o seu próprio material de escrita;
− não existirá mesa de assinatura de folhas de presença;
CONSELHO
− os lugares estarão assinalados por elemento/Agrupamento;
− as cadeiras estarão em lugares fixos, respeitando as distâncias de segurança,
sendo que não deverão ser deslocadas do espaço onde se encontram;
− não existirá intervalo;
− não existirá lanche;
− não existirão lembranças;
− desaconselha-se a existência de aglomerados no período que antecede o início dos
trabalhos e após a conclusão;
− existirá uma ordem definida de saída do espaço do Conselho, bem como um
percurso determinado.
A Mesa do Conselho de Núcleo tem disponibilidade para esclarecer questões através
do seguinte email: mcn.saomiguel@escutismo.pt ou do telemóvel 968787195 do
Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo, Pedro Paulo Câmara.
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