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No. 028.2020/CR 

Data | 16 de junho de 2020 

 

De | Junta Regional de Lisboa e Juntas de Núcleos da Região de Lisboa 

Para | Agrupamentos da Região de Lisboa 

Assunto | Extensão da suspensão das atividades escutistas na Região de Lisboa até 02 julho 2020 
 

Caro Chefe de Agrupamento, 

Esperamos que te encontres bem, tu, os escuteiros do teu Agrupamento e familiares e amigos. 

Estes tempos que vivemos, de pandemia do COVID 19, primeiro em estado de emergência, depois 
em situação de calamidade coloca-nos numa perspetiva de preocupação acrescida. Os números 
conhecidos da pandemia a nível nacional e mais concretamente na região de Lisboa e Vale do Tejo 
não nos deixam descansados, antes pelo contrário. São muitos os casos positivos e de óbitos e 
tudo temos de fazer para suster a evolução da pandemia na nossa região. 

Há três semanas, a Junta Central e os Chefes Regionais decidiram levantar a suspensão das 
atividades presenciais a partir do dia 19 de junho, caso haja condições de segurança e devendo, 
cada Junta Regional, avaliar as particularidades do seu contexto, tendo autonomia de decisão, 
para o seu caso concreto. No seguimento dessa decisão, e no espírito de que o país tem várias 
realidades diferentes, a Região de Lisboa é chamada a equacionar e a analisar a situação atual. 

Ostentamos, com orgulho, a bandeira de termos sido a primeira entidade a cancelar as suas 
atividades, não por qualquer devaneio, mas em defesa de cada um dos nossos associados em 
particular e dos seus familiares e amigos em geral. Não nos envergonhemos se formos a última 
Região a retomar a atividade. 

A atividade escutista é uma atividade que implica contacto, mas é também uma atividade que se 
desenrola num ambiente seguro. Se não estiverem garantidas todas as questões de segurança e 
de proteção de cada um de nós, tenhamos coragem para não sucumbir ao desejo emotivo de 
voltar. É hora de sermos mais racionais do que emocionais para que num futuro, que esperamos 
próximo, possamos voltar a ser mais emocionais que racionais.  

A Chefia Regional reunida com os Chefes dos 7 Núcleos face a toda esta situação, conhecendo a 
vontade dos 13500 escuteiros que a região tem, e que queremos continuar a ter, de acampar e 
escuteirar, com alegria e entusiasmo, sempre com saúde e protegidos decidiu: 

1.    Suspender a atividade escutista de todos os escuteiros da Região de Lisboa, do dia 18 de junho 
até ao dia 2 de julho. 

2.    Esta suspensão será reavaliada em devido tempo de forma a perspetivar os tempos que se 
seguem. 

3.    São permitidas todas as atividades de apoio às comunidades, como por exemplo o 
acolhimento nas Eucaristias em articulação com o Assistente, ações de solidariedade, ações no 
âmbito dos planos municipais de proteção civil, e atividades de preparação de desconfinamento 
dos agrupamentos, como sejam os conselhos de agrupamento, reuniões de direção ou limpeza e 
adaptação as sedes. Em qualquer uma destas circunstâncias tem de ser respeitadas as normas 
da DGS e os agentes devem ser os escuteiros dos 18 aos 65 anos, desde que não pertençam a 
grupo de risco. 



 

 

 

4. Todos os Agrupamentos são incentivados a manter a atividade escutista não presencial, através 
dos meios e plataformas disponíveis. 

5. Solicitamos a todos os Chefes de Agrupamento que prossigam as medidas de análise e reflexão 
preparatórias do desconfinamento, emanadas na Circular 02-CNA-2020 e 03-CNA-2020. 

Certos de que se encontram bem conscientes da situação que atravessamos, que com todos os 
cuidados será possível, num futuro próximo olharmos para trás e concluirmos que aprendemos 
alguma coisa com esta pandemia. Que nos fez mais fortes, e que juntos sempre mantivemos os 
superiores interesses das crianças e jovens que nos são confiados. 

Esta circular é subscrita pelas 7 Juntas de Núcleo em conjunto com a Junta Regional de Lisboa, 
em sinal de unidade. 
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