
 

 

De: Junta Central 
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Suspensão imediata de todas as Atividades Escutistas 
Data: 13-03-2020 
Circular: 07-CN-2020 

 
Caros Irmãos Escutas, 
 

Tendo em conta o comunicado do Conselho de Ministros de 12 de março de 2020 – “Medidas 
extraordinárias de resposta à epidemia do novo coronavirus”, onde foram tomadas um conjunto 
de decisões extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus – COVID 19, incluindo a suspensão de todas as atividades escolares (letivas e não 
letivas) presencias, o que implica, de imediato, a suspensão do seguro escutista, a Junta Central 
reavaliou e atualizou as informações veiculadas na circular 09-SNS-2020 de 10 de março, 
fornecendo as seguintes determinações: 

 

 suspensão imediata de todas as atividades escutistas promovidas pelo nível nacional 
do CNE até ao dia 09 de abril, 

 suspensão imediata de todas as atividades escutistas promovidas por todos os outros 
níveis do CNE (Regiões, Núcleos e Agrupamentos), até ao dia 09 de abril, porque o seguro 
escutista deixa de estar ativo nas atuais circunstâncias. 

 

Estas determinações têm efeito imediato, sendo reavaliadas em função da evolução 
epidemiológica. 

Renovamos a absoluta necessidade de seguir de perto todas as orientações das autoridades 
civis e da Conferência Episcopal Portuguesa (bem como de cada Diocese) a fim de que façamos 
tudo o que está ao nosso alcance para mitigar a expansão desta epidemia. 

 

Reforçamos a leitura atenta das circulares do CNE já emitidas: 

 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  O Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 
        Ivo Faria      José Rodrigues 
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