
 

 

De: Chefe Nacional Adjunto 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Escutismo em tempo de covid 19 - Plano de desconfinamento  

Data: 21-05-2020 

Circular:02-CNA-2020 
 
 
Caros Irmãos Escutas, 
 

O surgimento da pandemia do COVID-19 transportou-nos a todos para uma 
súbita e inédita nova realidade. De repente ficámos condicionados e confinados, 
para nos protegermos a todos e à nossa sociedade e organizações. Para nós, 
Escuteiros, a mudança foi abrupta, colocando-nos perante o desafio de 
mantermos a nossa missão sob novas e desafiantes circunstâncias.  
Aproveitamos desde já para agradecer a todos pela forma responsável e 
perspicaz como souberam superar estas circunstâncias, colocando-se ao 
serviço: mantendo as nossas crianças e jovens, felizes, saudáveis e úteis e 
estando alerta para servir as nossas comunidades. OBRIGADO! 
 

Passada esta primeira fase da pandemia, e ainda em dias de incerteza face ao 
futuro, somos mais uma vez desafiados a, juntos - sempre juntos - iniciarmos 
uma jornada de regresso até à nossa primeira atividade presencial em tempos 
de COVID-19. 
 

A nova realidade que se depara à nossa frente é o regresso gradual e cuidado à 
vida no nosso Agrupamento neste período de pandemia, procurando superar os 
problemas entretanto gerados, garantir que não queimamos etapas e que 
estamos em condições de acolher os nossos escuteiros em pequenos grupos 
e em condições de segurança (lavagem das mãos, uso de máscara e 
distanciamento físico), de preferência utilizando, sempre que possível, espaços 
exteriores. 
 

Queremos, por isso, trilhar esta jornada juntos, com algumas orientações que 
aqui apontamos. 
 

Iremos centrar o nosso FOCO no Agrupamento, Unidade, Patrulha. E a nossa 
atenção na PESSOA: Chefe de Agrupamento, Secretário, Tesoureiro, Chefe de 
Unidade, Instrutor, Guia. 
 



 

 

Esta jornada está ainda repleta de incertezas, dependente de informações 
oficiais permanentes, de avanços e recuos nas diretrizes gerais, e de toda uma 
realidade dinâmica e em permanente evolução. 
 

Este documento com orientações será, por isso, uma ferramenta aberta e em 
permanente melhoria e evolução, procurando acompanhar as melhores e mais 
adequadas práticas e decisões legais, bem como aconselhamentos das 
entidades de saúde competentes. 
 

Poderemos inclusivamente vir a ter de dar alguns passos atrás, antes de novos 
avanços, pelo que será fundamental este trabalho permanente de adaptação e 
melhoria, para que rapidamente voltemos a estar juntos e a dar o nosso 
contributo para que tudo fique melhor. 
 

Chamamos a atenção para a necessidade de adaptar estas recomendações às 
condições e instruções oficiais a vigorar em cada local, as quais poderão divergir 
de localidade para localidade. 
 

O documento com a estrutura que aqui se indica, ficará disponível neste 
Link e com a seguinte calendarização: 

Jornada de Regresso:  

Direção de agrupamento 
Já disponível  

Equipa de animação 
disponível dia 28  

Conselho de Pais 
disponível dia 28  

Sede 
disponível dia 28  

Conselho de Guias 
disponível dia 28  

Vida da Patrulha ou Unidade 
disponível dia 28  

Atividade de Patrulha ou Unidade  
A definir  

 

https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/direcao-de-agrupamento


 

 

Outras notas: 

  Vamos realizar sessões de esclarecimento sobre o documento, em 
datas a definir;  

 

 Será emitida uma nova Circular a estender a suspensão de atividades 
e a agendar o início do desconfinamento, o qual incluirá a 

possibilidade de reinício das atividades escutistas presenciais (prevê-se 
para meados de junho). 

 

Até indicação em contrário as atividades continuam suspensas.   
 

Em anexo: 

Lista de verificação de atuação para a direção de agrupamento  
 

Canhota amiga,  
 
 
 

       

O Chefe Nacional O Chefe Nacional Adjunto  O SN para o Ambiente e Sustentabilidade 
        Ivo Faria   Paulo Pinto         José Rodrigues 

 

https://drive.google.com/open?id=1LOhKN1lA-PgNDVnjNJbnuxAV8hCjObJ6

