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CNE

CIRCULAR N.º 20/2022
De: Secretaria de Núcleo Recursos Adultos
Para: Direcção de Agrupamento e chefias das secções
2022-03-15
Assunto: Actividade de S. Jorge — Regulamento
De acordo com o Plano de Actividades aprovado no último conselho de Núcleo, realizado a 20 de Novembro, na freguesia dos Fenais da Luz, decidiu-se concretizar-se, no
fim-de-semana de 22 a 24 de Abril, na Ouvidoria das Capelas, a actividade bianual em
honra ao patrono mundial do escutismo — S. Jorge cujo imaginário, nesta edição, é:
“patronos à vista”. Assim, esclarece-se o seguinte:
Condições de participação
Esta actividade destina-se a todo o efectivo dos agrupamentos do núcleo de S. Miguel
devidamente segurado. O não cumprimento desta formalidade é da inteira responsabilidade do Chefe do Agrupamento e significará a exclusão na actividade.
A participação das alcateias dependem do acompanhamento, por bando, de um
elemento da equipa de animação.
As expedições que inscrevam até duas patrulhas/tripulações poderão ser acompanhadas, no mínimo, por um dirigente. Quando o número de patrulhas/tripulações for três
ou mais, a expedição, obrigatoriamente, terá, no mínimo, dois elementos da equipa de
animação.
As comunidades deverão participar acompanhadas por um dirigente.
Os clãs com inscrições superior a 8 elementos deverão ser acompanhados por um
dirigente.
Em qualquer uma das quatro secções poderá inscrever um ou mais dirigentes.
Conforme referido na Circular n.º 18-8-CN, de 30 de Setembro, “ao nível de atividades
organizadas pelos restantes níveis (núcleo,…), é necessário obter o consentimento
específico para a recolha e tratamento de imagem e de vídeo desse elemento (…). A
não obtenção desse consentimento dita a impossibilidade de participação”.
Inscrição
O custo de participação na actividade é de € 8,00, pagos no acto da inscrição, sendo a
data limite 31 de Março. O prazo para reembolso, em caso de desistência, é até ao
prazo limite de inscrição, ou seja, 31 de Março. Após esta data só serão permitidas
substituições de elementos.
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Forma de inscrição
A inscrição será efectuada através da aplicação SIIE, na actividade N01040024 –
“S. Jorge SMG-2022”.
Pressupõe-se que todas as inscrições sejam do conhecimento dos chefes de unidade
e do agrupamento.
Pagamento
Após preenchimento e finalização, na aplicação SIIE, das inscrições dos associados e
dirigentes, efectuar o pagamento pelos métodos usuais. Quando o pagamento ocorrer
por transferência bancária ou depósito na conta da Junta de Núcleo remeter comprovativo do pagamento para que se possa afectar o pagamento à secção/agrupamento.
O IBAN da Junta de Núcleo é: PT50 0160 0100 0082 9670 0057 8
Dúvidas
O esclarecimento de dúvidas deverá ser efectuado pelos departamentos de núcleo
pedagógico da respectiva secção.
Com uma forte canhota e votos de boa caça, boa pesca
A Secretária de Núcleo Recursos Adultos

(Cidália Maria Teixeira Ponte)
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