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CONSELHO NACIONAL PLENÁRIO E ELEITORAL DESCENTRALIZADO 
DE JUNHO DE 2020 

                                               INFORMAÇÕES 
  
Aproximando-se a data do nosso Conselho Nacional Plenário Eleitoral e  
Descentralizado, a Mesa dos Conselhos Nacionais vem prestar as últimas 
informações que agradecemos sejam observadas. 
 

1. Considerando a evolução no que concerne à pandemia do COVID 19 
, os Associados devem , durante o mesmo, respeitar as indicações 
da  DGS e bem transcritas no comunicado do Departamento Nacional 
de Protecção Civil, constante no site da FNA. 

 
2. Como referido em anterior comunicado, o horário de funcionamento 

das diversas Mesas de Voto, fica ao critério das Direcções Regionais 
e das Direcções de Núcleo (sem Direcção Regional) devendo ter em 
mente que  os resultados terão  de ser comunicados para a Mesa dos 
Conselhos  Nacionais, logo que terminada a votação  e não 
ultrapassando as 17,30 horas. 
 
 

3. As Mesas descentralizadas nas Direcções Regionais, comunicam os 
resultados para as Mesas dos Conselhos Regionais, sendo elas  que 
os comunicam, consolidados pela Região, para a Mesa dos 
Conselhos Nacionais. 
 

4. As Mesas da competência de Núcleos sem Direcção Regional, 
comunicam directamente os resultados para a Mesa dos Conselhos 
Nacionais. 
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5. O apuramento dos resultados deve ser comunicado através de Email 
conselho-nac@fna-escuteiros.org ou pelo telemóvel 962857255 
(Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais). 

 
6. As atas de apuramento e os respectivos votos (utilizados e não 

utilizados) devem ser entregues da seguinte forma: 
 

As Mesas descentralizadas nas Regiões, entregam à respectiva Mesa do Conselho    
Regional.   As Mesas dos Conselhos  Regionais e os Núcleos sem Direcção Regional,        
remetem para a Direcção Nacional , Rua das Chagas 8, 1200-107 Lisboa, ou 
entregam pessoalmente (caso haja ocasião para isso), preferencialmente durante o 
mês de julho. 
 

7. A Mesa dos Conselhos Nacionais, logo que de posse dos resultados, 
recebidos, divulgará os mesmos pelos meios de divulgação 
habituais. 

 
8. A Mesa dos Conselhos Nacionais, agenda para as 18,30 horas do dia 

27 de junho, a tomada de posse da Direcção Nacional. Esta 
cerimónia, realizar-se-á na Sede Nacional, de forma simbólica, 
atendendo às condições sanitárias que atravessamos, esperando 
que, num próximo encontro personalizado, possamos saudar 
dignamente os Associados eleitos. 
 

9. Qualquer dúvida ou esclarecimento, estamos disponíveis nos 
contactos acima indicados. 

 
 
 
 

Lisboa,16 de junho de 2020 
 

O Presidente da Mesa do Conselho Nacional 

                 
______________________________________ 

             (documento original assinado e arquivado) 
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