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CONVOCATÓRIA DE CONSELHO NACIONAL PLENÁRIO E ELEITORAL 
DESCENTRALIZADO DE JUNHO DE 2020 

 
Considerando a evolução no que concerne à pandemia do COVID 19 e o 
levantamento de algumas restrições anteriormente implantadas pelas 
autoridades competentes, julgamos estarem minimamente reunidas as 
condições para a realização do Conselho Nacional Plenário, com duas 
vertentes; uma de carater eleitoral para a Direção Nacional e outra com a 
componente de aprovação ou rejeição quer do Relatório e Contas do ano 
de 2019 bem como o Plano de Atividades e Orçamento para o presente 
ano de 2020. 
 
Estes assuntos, revestem-se, em nosso entender, de grande importância, 
e tem o intuito de criar condições de gestão da Associação, que, no 
panorama atual vem condicionando a sua ação. 
 
Desta forma, a Mesa do Conselho Nacional, CONVOCA os Associados da 
Fraternidade de Nuno Álvares, para o Conselho Nacional Plenário, a 
realizar-se de forma descentralizada, no próximo dia 27 de junho de 2020, 
com a seguinte ordem de trabalhos:  
 

1. Eleição da Direção Nacional, 
 

2. Votação do Relatório e Contas do ano de 2019, 
 

3. Votação do Plano de atividades e Orçamento para o ano de 2020. 
 
A votação ocorrerá nas diversas Mesas indicadas pelas respetivas 
Direções Regionais (onde elas existam) e nos locais onde os Núcleos sem 
Direções Reginais, informarem. 
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A Mesa do Conselho Nacional, funcionará junto da Sede da Direção 
Nacional, durante o período das 10,30 horas até às 17,30 horas, e terá 
como única missão a centralização de todos os resultados verificados nas 
diferentes Mesas, as quais deverão por isso, comunicar os mesmos 
impreterivelmente até á hora do seu encerramento (17,30), através de 
Email conselho-nac@fna-escuteiros.org ou pelo telemóvel 962857255 
(Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais). 
 
Por questões de confinamento e respeito das medidas de segurança e 
distanciamento em vigor, e que devem ser  respeitadas, o horário de 
funcionamento das Mesas, fica ao critério dos seus responsáveis, desde 
que se cumpra o horário de encerramento e comunicação de dados. 
 
Terão direito a voto, todos os Associados ativos até esta data. 
 
Os cadernos eleitorais serão enviados durante a corrente semana para as 
Direções Regionais e Direções de Núcleo sem Direções Regionais, 
solicitando que os mesmos sejam analisados, para que em tempo útil se 
possa proceder a eventuais correções. 
 
Segue em anexo a este comunicado: 
 

• Lista única candidata Direção Nacional; 
• Relatório e Contas de 2019 
• Plano e orçamento para o ano de 2020 

 
Agradecemos a atenção de todos os Associados para o teor deste 
comunicado e a sua correspondente aplicação, cientes de que este ato se 
reveste de características excecionais, compatíveis com o momento que 
estamos a atravessar. 
 
Lisboa,02 de junho de 2020 

 
O Presidente da Mesa do Conselho Nacional 

                             
______________________________________ 

             (documento original assinado e arquivado) 
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