
 

 

De: Junta Central 
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Esclarecimento sobre o enquadramento das ações de apoio à comunidade. 
Data: 17-03-2020 
Circular: 08-CN-2020 

 
Caros Irmãos Escutas, 
 

No seguimento das circulares já emitidas pela Junta Central, 09-SNS-2020 de 10 de março e 07-
CN-2020 de 13 de março, e tendo em conta a suspensão de seguro escutista, a Junta Central 
tomou conhecimento de intenções de algumas Unidades ou de membros do CNE em 
desenvolver ações de serviço em benefício das respetivas comunidades. 

 

O Serviço ao próximo, que se traduz nas várias iniciativas que começam a surgir, está sem 
dúvida na génese do Movimento Escutista, professando desta forma a Lei e a Promessa que 
todos fizemos, bem como os valores que nela estão implícitos. Contudo, nesta situação 
excecional que estamos a viver, as ações de serviço - apoiando os mais necessitados ou 
desprotegidos na aquisição de bens essenciais ou de outra natureza - carecem de 
enquadramento especial. 

 

Nesse sentido, a Junta Central esclarece o seguinte: 

● Continuam suspensas todas as atividades escutistas promovidas pelo nível 
nacional do CNE até ao dia 09 de abril, 

● Continuam suspensas todas as atividades escutistas promovidas por todos os 
outros níveis do CNE (Regiões, Núcleos e Agrupamentos), até ao dia 09 de abril. 

● Eventuais ações de serviço não poderão, em qualquer circunstância, ser levadas 
a efeito no contexto da atividade escutista. Cada cidadão pode, a título individual, 
colaborar com as instituições da sua comunidade. 

● Na sequência dos contactos desenvolvidos pela Junta Central, foram criadas as 
condições, para que escuteiros do CNE entre os 18 anos e os 59 anos, que não 
pertençam a grupos de risco, possam participar em ações de apoio à população,  

● Esta participação só pode existir quando a ação seja solicitada pela Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, ou pelos respetivos dispositivos 
Municipais e de Freguesia, bem como entidades oficiais ou governamentais,  

● É igualmente necessário que fiquem asseguradas as condições de segurança e a 
elaboração de uma avaliação de risco, quer por parte da entidade que solicita o 
apoio, quer pelos participantes,  

● Nestas circunstâncias, para que seja assegurado a cobertura do seguro escutista 
- reforçamos que este apenas cobre situações de acidentes e não de doença ou de 
contágio do Covid-19 ou de outros vírus - deverão remeter para os Serviços 
Centrais uma listagem com a identificação dos elementos participantes nas ações 
(Agrupamento, nome e NIN) para o mail tloja@escutismo.pt. 

 



 

 

Estas determinações serão permanentemente reavaliadas em função da evolução 
epidemiológica e de outros desenvolvimentos relevantes. 

Renovamos a absoluta necessidade se seguir de perto todas as orientações das autoridades 
civis e da Conferência Episcopal Portuguesa (bem como de cada Diocese) a fim de que façamos 
tudo o que está ao nosso alcance para mitigar a expansão desta epidemia. 

Desejamos que todos se mantenham em segurança, saudáveis e aptos para podermos agir, logo 
que sejam criadas as condições necessárias. 

 

Reforçamos a leitura atenta das circulares do CNE já emitidas: 

 07-CN-2020 de 13-03-2020, “Suspensão imediata de todas as Atividades Escutistas” 

 06-CN-2020 de 12-03-2020, “Seguro escutista – cobertura na situação atual” 

 09-SNS-2020 de 10/03/2020, “Suspensão de realização de atividades no contexto do 
surto de COVID-19” 

 08-SNS-2020 de 06-03-2020, “Recomendações para eventos públicos e eventos de 
massas” 

 

Sempre Alerta para Servir 

     

O Chefe Nacional  O Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 
        Ivo Faria      José Rodrigues 

https://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/7f211136-2ad5-4adc-9935-3cad8cc736b3
https://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/6ca5935c-0bab-4697-8391-94d7b65694a0
https://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/3535d729-a63c-495d-90a0-4367ecce8b92
https://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/3535d729-a63c-495d-90a0-4367ecce8b92
https://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/217bda49-bd30-41a1-8b30-095ad83e7029
https://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/217bda49-bd30-41a1-8b30-095ad83e7029

