
 

 

De: Chefe Nacional Adjunto 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Estado de Emergência 

Data: 15-01-2021 

Circular: 02-CNA-2021 
 

  
Caros Irmãos Escutas, 
  

Depois de decretado o estado de Emergência, a partir do dia 15/01/2021, e tendo em conta a situação 
gravíssima da pandemia que estamos a viver, temos a consciência que somos todos chamados a contribuir 
para superar este momento desafiante, respondendo com maior responsabilidade e solidariedade.  

Nesse sentido, somos desafiados novamente a adaptar-nos a esta situação, nunca perdendo de vista a nossa 
missão, estando ao serviço das nossas crianças e jovens, ajudando-os a viver este momento. Temos clara 
consciência das dificuldades e da responsabilidade que tal situação acarreta para todos.  

 

 
 Desta forma, agora que estamos legalmente impedidos de praticar Escutismo presencial, pela força 

do decreto que regula o estado de emergência, devem os Agrupamentos abster-se de realizar 
atividades presenciais, sendo extremamente importante manter o contacto com os escuteiros, 
equipas de animação e pais, e aproveitando o tempo para realizar atividades online, 
pedagogicamente relevantes, com os nossos escuteiros. Algumas propostas disponíveis no 
www.escutismoemcasa.pt. 
  

 Estando previsto um regime de exceção para a realização de serviço à comunidade, com as seguintes 
condições:   

 

 
o Sejam escuteiros adultos; 
o 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; 
o De forma a mapear os locais onde estamos a realizar serviço, devem preencher este 

formulário, alguma dúvida enviem e-mail para geral@escutismo.pt. 
 

 Dentro deste quadro, podem ainda participar nas eucaristias, não devendo existir qualquer atividade 
como promessas, partidas, dinâmicas ou outras similares. 

 

 As atividades internacionais presenciais estão suspensas, até novas indicações.    

http://www.escutismoemcasa.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1EwCZSNxi4k37T7sinvkC0FBJ-y0gUuVQjC3yhS3Ce7yOzA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:geral@escutismo.pt


 

 

 

 

 Esta informação será válida previsivelmente durante um mês, com atualizações quinzenais. 
 

 Devem ainda seguir as recomendações dos governos das regiões autónomas, quando aplicável.  
  
 

Acreditamos que todos sabemos da importante missão que temos em mãos, neste tempo em que nos 
esperam grandes desafios, mas em que a nossa principal intenção se mantém: formar homens e mulheres 
como cidadãos possuidores de três dons fundamentais: Saúde, Felicidade e Espírito de Serviço.  
 

Podem ainda enviar os vossos contributos ou dúvidas para o endereço de e-mail 
desconfinamento@escutismo.pt.  
 

 

Canhota amiga,  

       

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