De: Junta Central
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Assunto: Regresso gradual das celebrações litúrgicas comunitárias – apoio CNE
Data: 19-05-2020
Circular:14-CN-2020

Caros Irmãos Escutas,
No contexto do regresso gradual das celebrações litúrgicas comunitárias, a partir do dia
30 de maio e dentro das Orientações da Conferência Episcopal Portuguesa para a
celebração do Culto público católico no contexto da pandemia COVID-19 de 8 de maio
de 2020, vários Agrupamentos têm vindo a colocar questões sobre a possibilidade de
colaborar localmente nessas celebrações.
Nesse sentido, a Junta Central entendeu emitir o seguinte esclarecimento:


As atividades escutistas presenciais continuam suspensas até ao dia 28 de maio;



Será emitida uma nova Circular a estender a suspensão de atividades e a
agendar o início do desconfinamento, o qual incluirá a possibilidade de
reinício das atividades escutistas presenciais (prevê-se para meados de
junho);



Serão disponibilizadas informações adicionais e um programa de ações a ter em
consideração para o referido desconfinamento e reinício de atividades.

Até que o reinício de atividades presenciais seja possível, mantém-se a determinação
da Circular 12-CN-2020, de 27 de abril, que já previa a possibilidade de realização
de atividades de serviço, incluindo o apoio à paróquia, quando solicitado pelo
Assistente de Agrupamento.
São exemplo dessas ações de serviço o apoio logístico na higienização ou marcação
de lugares na igreja, o controlo da entrada e distribuição das pessoas pelos lugares, ou
a colaboração nos diversos ministérios litúrgicos (como a animação litúrgica através do
canto ou da proclamação da Palavra de Deus).
Relembramos os requisitos necessários para que estas ações se possam realizar:


Os escuteiros do CNE tenham entre os 18 anos e os 59 anos e não pertençam
a grupos de risco,



Estejam 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,



Todos os participantes remetam para os Serviços Centrais uma listagem com a
identificação dos elementos participantes nas ações, para o mail
tloja@escutismo.pt.

Renovamos a absoluta necessidade de seguir de perto todas as orientações das
autoridades oficiais.
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:


12-CN-2020 de 27-04-2020, “Extensão da suspensão de todas as atividades
escutistas”



10-CN-2020 de 07-04-2020, “Extensão da suspensão de todas as atividades
escutistas”



09-CN-2020 de 20-03-2020, “Esclarecimento sobre o seguro escutista”



08-CN-2020 de 17-03-2020, “Esclarecimento sobre o enquadramento das ações
de apoio à comunidade”



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”





Saudações escutistas,

O Chefe Nacional
Ivo Faria

O Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade
José Rodrigues

