
 

 

De: Chefe Nacional Adjunto 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Última fase de desconfinamento 

Data: 18-08-2021 

Circular: 12-CNA-2021 
 
 
Caros amigos, 

 

Acreditamos que estamos na reta final desta grande caminhada. Por isso, hoje, estamos a escrever as medidas para a 
nossa última fase de desconfinamento.  

Esperamos que esta Circular vos encontre bem e que estejam neste momento a finalizar este ano escutista a viver 
muitas das atividades que estiveram a preparar, de preferência ao ar livre, para todos os vossos escuteiros. 

Tendo em conta a nova resolução do conselho de ministros referente à nova fase de desconfinamento do país, neste 
momento, vimos apresentar as regras para quando atingirmos os 70% e 85% de população vacinada. 

Continua a não existir qualquer obrigatoriedade de testagem do Covid-19, exceto quando solicitado pelo delegado 
de saúde. 

Vamos continuar com todas as atividades presenciais dos nossos Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros.  

As atividades de Unidade, Agrupamento, Núcleo, Regionais, Nacionais presenciais, devem acontecer de preferência em 
campos escutistas ou outros espaços que cumpram as regras definidas e com dinâmicas de Bando, Patrulha, Equipa ou 
Tribo, ou seja, podem usar o mesmo local mas com dinâmicas autónomas e independentes.    

  

Quando atingirmos o patamar de 70 % da população vacinada:  

 

Novas medidas:  

- Retirar a máscara nas atividades de exterior, nos Lobitos, podendo ser estendido aos restantes 

elementos.  

- Permissão de acantonamentos, com distanciamento e utilizando espaços arejados;    

- As atividades de Unidade, Agrupamento, Núcleo, Regionais, Nacionais presenciais, devem acontecer 

de preferência em campos escutistas ou outros espaços que cumpram as regras definidas, podendo 

existir dinâmicas entre os Bandos, Patrulhas, Equipas ou Tribos; 

- Utilização das sedes com possibilidade de maior lotação, distância mínima de 1.25m entre as pessoas. 

 



 

 

Quando atingirmos o patamar de 85 % da população vacinada:  

Novas medidas:  

- Permissão de acampamentos com tendas partilhadas e acantonamentos. *   

- As atividades de Unidade, Agrupamento, Núcleo, Regionais, Nacionais presenciais, podendo existir 

dinâmicas entre os Bandos, Patrulhas, Equipas ou Tribos. 

- Utilização das sedes sem limitação de lotação.  

*Neste caso, podem existir algumas condicionantes para os maiores de 12 anos, que vamos 
indicar oportunamente.  

 

 

Regras de segurança a manter sempre:  

 

- Uso de máscara até recomendação da sua retirada;  

- Manter a regras de lavagem ou desinfeção das mãos com frequência; 

- Manter o cuidado de rastreamento do estado de saúde dos nossos escuteiros; 

- Na sede, manter a sala de isolamento.   

 

 

Obrigado a todos por estarem sempre ao serviço das nossas crianças e jovens durante este momento de pandemia.  

Podem ainda enviar os vossos contributos ou dúvidas para o endereço de e-mail 

desconfinamento@escutismo.pt. 

 

Nota: Aquando da leitura desta circular, deve ser subentendida a respetiva nomenclatura marítima ou aérea. 

 
Canhota amiga,  

       

O Chefe Nacional O Chefe Nacional Adjunto  O SN para o Ambiente e Sustentabilidade 
        Ivo Faria   Paulo Pinto         José Rodrigues 

mailto:desconfinamento@escutismo.pt

