
 
 
 
 
 
 
De: Secretário Nacional para a Sustentabilidade 
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 
Assunto: Suspensão de realização de atividades no contexto do surto de COVID-19  
Data: 10/03/2020 
Circular: 09-SNS-2020 

 
Caros Amigos e Escuteiros, 

 
No seguimento da nossa circular 08-SNS-2020 de 06-03-2020, e após novos 
desenvolvimentos, nomeadamente com a publicação hoje da circular da DGS nº 
007/2020, no que ao risco de eventos  de massas diz respeito, e tendo em consideração 
que: 
 
 

 O cancelamento d                                                      
excecionais, 

 O cancelamento ou adiamento de eventos de massas não deve ser encarado 
com alarmismo, mas sim com a prudência e a responsabilidade que a todos se 
exige neste momento, 

 A dinâmica da evolução epidemiológica, com especial incidência em certas áreas 
geográficas do Norte do país, mas também já manifesta noutras regiões, 
sugere um cenário mais complexo e eventualmente de rápida evolução da 
infeção por COVID-19, que aconselha a que algumas medidas sejam 
escaladas, atento o princípio da precaução e sem prejuízo do princípio da 
proporcionalidade. 

 O cancelamento ou adiamento de eventos, que pelo seu número de participantes, 
proveniência dos mesmos ou condições de realização, sejam suscetíveis de 
gerar riscos inadequados, pode ser implementado nas fases iniciais de uma 
ameaça epidémica, especialmente quando o número de casos confirmados é 
ainda reduzido. A evidência aponta para uma maior efetividade destas 
decisões na fase atual, e não em fase mais adiantada.     

 A promoção de encontros, reuniões e atividades com a complementar 
necessidade de deslocações, são totalmente contraproducentes face ao 
momento que vivemos. 

 Todos os contributos para controlar e confinar o surto do COVID-19 são 
importantes e o CNE, na sua missão primordial de educar para a cidadania 
ativa, quer fazer parte do imenso esforço de toda a sociedade. 

 

Assim, a Junta Central: 

 Determina a suspensão de todas as atividades escutistas promovidas pelo 
nível nacional do CNE por um período de 15 dias. 

 Aconselha todos os outros níveis do CNE (Regiões, Núcleos e 
Agrupamentos) a procederem do mesmo modo. 

 

 

 



 
 
Estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente, definindo-se para já a 
vigência até ao dia 25 de março. 
  
Durante este período, reforça-se a necessidade de continuar ativamente, a implementar 
as recomendações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente as medidas de 
autoproteção: 
 
1. Reforçar medidas de segurança, incluindo etiqueta respiratória:  

a. Lave frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante 
pelo menos 20 segundos, incluindo o dorso das mãos e unhas.  

b. Reforce a lavagem das mãos frequentemente e antes e após a preparação de 
alimentos, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas;  

c. Pode também usar em alternativa, para higiene das m                        
de álcool;  

d. Use lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  
e. Deite os lenços usados num caixote do lixo e lave as mãos de seguida;  
f. Tussa ou espirre para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  
g. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 

com secreções respiratórias.   
 
2. Evitar aglomerados de pessoas e o contacto com pessoas com sintomas; 
 
3. Alterar a frequência e/ou a forma de contacto pessoa a pessoa, mantendo 1 metro de 
distância;   
 
4. Evitar cumprimentos com toques pessoais 
 
Estas orientações têm efeito imediato e aplicam-se até ao dia 25 de março de 2020, 
sendo reavaliadas em função da evolução epidemiológica. 
 
 
Sempre Alerta para Servir 

 

 
José Rodrigues 
Secretário Nacional para a Sustentabilidade 

 


