
 

 

De: Chefe Nacional Adjunto 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Nova fase de desconfinamento 

Data: 04-08-2021 

Circular: 11-CNA-2021 
 
 
Caros amigos, 

 

Esperamos que esta Circular vos encontre bem e que estejam neste momento a viver muitas das atividades 
que estiveram a preparar, de preferência ao ar livre, para todos os vossos escuteiros. 

Tendo em conta a nova resolução do conselho de ministros referente à nova fase de desconfinamento do 
país, neste momento não existe qualquer diferenciação de regras por concelho.  

Continua a não existir qualquer obrigatoriedade de testagem do Covid-19, exceto quando solicitado pelo 
delegado de saúde. 

Mesmo que testem para realizarem atividades ou de forma voluntária, têm que manter as regras já 
definidas e emanadas.    

Vamos continuar com todas as atividades presenciais dos nossos Lobitos, Exploradores, Pioneiros e 
Caminheiros.  

As atividades de Unidade, Agrupamento, Núcleo, Regionais, Nacionais presenciais, devem acontecer de 
preferência em campos escutistas ou outros espaços que cumpram as regras definidas e com dinâmicas de 
Bando, Patrulha, Equipa ou Tribo, ou seja, podem usar o mesmo local mas com dinâmicas autónomas e 
independentes.    

  

Utilização de espaços: 

o Espaços do Agrupamento (interior ou exterior), campos escutistas ou outros espaços, podem 
ser utilizados cumprindo as regras definidas;   

o De preferência, devem utilizar os campos escutistas para os acampamentos de bando, 
patrulha, equipa ou tribo, sempre em tenda ou abrigo individual. Devem conhecer 
e cumprir os planos de contingência desses espaços.    

 

 

https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/sede


 

 

 

o Nas atividades para grupos com mais elementos, exemplos (Partidas, Promessas ou outras 
atividades), devem usar preferencialmente espaços já devidamente regulamentados pelos 
delegados locais de saúde e/ou DGS (igrejas, auditórios, campos escutistas, etc.), não sendo 
necessário solicitar autorização às autoridades referidas acima. Para outros espaços, terão 
de realizar um pedido de autorização às autoridades locais de saúde para realizarem essa 
atividade.  Esse pedido deve ser sempre acompanhado pelo respetivo plano de 
contingência da atividade e do espaço a utilizar. 

o Devem ter extrema atenção aos momentos de esforço físico, refeições, duche, ou outros 
momentos que não usem máscara. Neste caso, devem aumentar o afastamento.    

 

Vamos emitir nova circular no dia 15 de agosto para adaptarmos as nossas regras ao plano de 
desconfinamento traçado pelo governo a partir de setembro. 

 
Obrigado a todos por estarem sempre ao serviço das nossas crianças e jovens durante este momento de 
pandemia.  

Podem ainda enviar os vossos contributos ou dúvidas para o endereço de e-mail 

desconfinamento@escutismo.pt. 

 
 
Nota: Aquando da leitura desta circular, deve ser subentendida a respetiva nomenclatura marítima ou aérea. 

 
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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