De: Junta Central
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Assunto: Extensão da suspensão de todas as atividades escutistas
Data: 26-05-2020
Circular:15-CN-2020

Caros Irmãos Escutas,
No seguimento das circulares já emitidas pela Junta Central a seguir indicadas:


14-CN-2020 de 19 de maio



02-CNA-2020 de 21 de maio



12-CN-2020 de 27 de abril



10-CN-2020 de 7 de abril



09-CN-2020 de 20 de março



08-CN-2020 de 17 de março



07-CN-2020 de 13 de março



06-CN-2020 de 12 de março,

e tendo em atenção os desenvolvimentos relativos à pandemia do Covid-19, a Junta
Central determina a extensão da suspensão de todas as atividades escutistas
presenciais, promovidas pelos níveis nacional, regional, núcleo e local, até ao dia
18 de junho de 2020.
Por outro lado, determina-se a possibilidade de realização de atividades escutistas,
a partir do dia 19 de junho, para todos os níveis de CNE, após estarem garantidas
as condições de segurança e demais orientações, previstas pelas autoridades oficiais e
na Circular 02-CNA-2020.
Entre o dia 29 de maio de 2020 e o dia 19 de junho de 2020, continuam a admitir-se
exceções para a realização de atividades escutistas presenciais, se e só se solicitadas
pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ou pelos respetivos
dispositivos Municipais e de Freguesia, instituições, entidades oficiais ou
governamentais e serviços de apoio à comunidade paroquial. Para além destas, admitese igualmente a exceção para os casos necessários de preparação dos espaços
a utilizar para as atividades escutistas (sedes, espaços envolventes ao ar livre e
centros escutistas).
Relembramos que, em todo o caso, deverão observar-se todos os requisitos previstos
na Circular 08-CN-2020, nomeadamente:


Os escuteiros do CNE tenham entre os 18 anos e os 65 anos (idade revista
tendo em atenção a linha SNS24) 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.

Estas determinações serão permanentemente reavaliadas em função da evolução
epidemiológica e de outros desenvolvimentos relevantes.
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:


14-CN-2020 de 19 de maio, “Circular 14 CN 2020 - Regresso gradual das
celebrações litúrgicas comunitárias – apoio CNE”



02-CNA-2020 de 21 de maio, “Escutismo em tempo de covid 19 - Plano de
desconfinamento”



12-CN-2020 de 27 de abril, “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”



Sempre Alerta para Servir

O Chefe Nacional
Ivo Faria

O Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade
José Rodrigues

