De: Chefe Nacional Adjunto
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Assunto: Retoma das atividades presenciais dos Lobitos e Exploradores
Data: 05-04-2021
Circular: 05-CNA-2021

Caros Irmãos Escutas,

Apesar das grandes restrições que a lei nos coloca, vamos dar os primeiros pequenos passos na retoma das
atividades presenciais dos nossos Lobitos e Exploradores.
Deve ser sempre garantido que não queimamos etapas e que estamos em condições de acolher os nossos
escuteiros em pequenos grupos, dando prioridade aos espaços exteriores, conforme a proposta de jornada
de regresso que podem encontrar neste link.

Atividades:


Nesta fase, as atividades devem ser limitadas a reuniões de Bando ou Patrulha;



Os Lobitos e Exploradores podem ainda participar nas Eucaristias ou outras cerimónias religiosas,
cumprindo as regras definidas.



Continua 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 envia e-mail para geral@escutismo.pt

Utilização de espaços e via pública:


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



De acordo com o decreto n.º 6/2021, podem usar a via pública em grupo, no limite de 4 pessoas.



Pode deslocar-se a "Patrulha completa" cumprido as regras de distanciamento físico e uso de
máscara, não se considerando nesse caso um ajuntamento ou concentração de pessoas.

Para dia 19 de abril vamos lançar uma nova circular com as ações possíveis para essa fase de
desconfinamento.
Mantêm-se para já as restrições quanto à realização de acantonamentos ou acampamentos.
Nesta fase, devem manter as reuniões com dirigentes em formato online.
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
desconfinamento@escutismo.pt.
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PS – Aquando da leitura desta circular deve ser subentendida a respetiva nomenclatura marítima e aérea.

