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Caros Irmãos Escutas, 

O surto da pandemia global do COVID-19 fez com que muitos dos nossos planos e projetos de 
atividades escutistas internacionais (AEIS) fossem cancelados ou agendados para novas datas; 
esta situação tem causado grande tristeza aos nossos escuteiros. 

Durante este período, a família escutista tem-se unido para servir as suas comunidades e isso 
dá-nos uma confiança inabalável de que o nosso movimento tem respondido com naturalidade 
a novas realidades e desafios, mobilizando-se para ser e para fazer a diferença junto das 
comunidades locais. 

O CNE seguiu o desenvolvimento a situação global da saúde desde o início do surto, 
considerando de forma estrita as indicações das autoridades sanitárias e poder político. Depois 
de avaliar diferentes cenários tomou a difícil, mas sensata, decisão de suspender as atividades 
presenciais, incluindo as atividades escutistas internacionais. 

O Mundo vai continuar a enfrentar desafios, mesmo depois da pandemia global estar contida. 
Continuamos atentos à situação, tendo sempre como prioridade a saúde e segurança de todos 
os escuteiros e dirigentes. 

Estando, neste momento, as fronteiras entre países reabertas, e uma vez que retomamos as 
atividades presenciais em pequenos grupos, o CNE decidiu cancelar a suspensão das atividades 
escutistas internacionais. 

O cancelamento desta suspensão traz uma grande responsabilidade a todos nós, e em especial 
aos dirigentes responsáveis pelas AEIs. A realização de AEIs a partir do dia 8 de julho requer 
que seja solicitada à Secretaria Internacional uma nova análise ao projeto e a sua concordância 
sobre a possibilidade de realização da mesma, depois de analisados um conjunto de fatores 
essenciais. 

Devido à ocorrência de factos de força maior, ou seja, eventos de natureza externa que não 
podem ser previstos, bem como aqueles que não podem ser evitados, resultantes da 
disseminação da pandemia de COVID-19, é absolutamente indispensável que toda e qualquer 
pretensão de realização de atividade no estrangeiro seja comunicada e debatida com a 
Secretaria Internacional. 

 

 



 

Os responsáveis de AEIS que desejem realizar as suas atividades internacionais deverão fazer 
chegar ao e-mail: internacional@escutismo.pt, os seguintes documentos devidamente 
preenchidos até 20 dias antes da data de realização da AEI: 

-Ficha de Projeto; 

-Ficha de Confirmação; 

-Cópia das reservas de locais de pernoita e contactos; 

-Plano de viagem; 

-Plano de contingência para a atividade; 

-Extensão de Seguro para cada elemento; 

-Recolha de informação sobre o COVID-19 no país(es) de destino (regras de quarentena, 
inibições de atividades escutistas, regras de entrada, obrigatoriedade de testes negativos...etc.) 

O não envio atempado desta documentação poderá inviabilizar a realização da AEI e logo não 
será emitida a carta internacional e não será ativado o seguro. 

Estas novas indicações entram em vigor de imediato. 

Estamos ao vosso inteiro dispor para esclarecer todas as dúvidas que julguem pertinentes. 

 

Canhota, 

 

 

 

Ricardo Matos 

Secretário Internacional 


