
COVID-19 – ESTADO DE CALAMIDADE - Recomendações do Departamento Nacional de Proteção Civil da FNA 

 

Caros Escuteiros Adultos 
 
Devido à pandemia provocada pelo vírus de COVID-19, foram-nos impostas muitas restrições e obrigações de 

comportamentos que visaram evitar a propagação desta doença. 
 
 A 02 de maio entramos numa fase de DESCONFINAMENTO, que alterava algumas das imposições anteriores e 

acrescentava novas regras com o uso obrigatório de máscara em determinadas situações. Temos vindo a assistir a um 
agravamento da situação, que poderá ser ocasionado pelo relaxamento ou descuido nas medidas de prevenção, fazemos 
por isso um apelo à responsabilidade de cada um nas suas ações, para o bem da saúde individual e de toda a sociedade em 
que nos inserimos. 

 
Nesta faze de Desconfinamento, no regresso à “normalidade possível”, foram retomadas as atividades da FNA, sendo 

agora possível a realização do ato eleitoral (de forma descentralizada), agendado para o dia 27 de junho 2020 e designado 
pela Mesa dos Conselhos Nacionais, como Conselho Nacional Plenário, com duas vertentes; uma de carater eleitoral para a 
Direção Nacional e outra com a componente de aprovação ou rejeição quer do Relatório e Contas do ano de 2019 bem como 
o Plano de Atividades e Orçamento para o presente ano de 2020, dada a importância deste ato para a associação, apelamos 
à participação de todos os associados, mas lembrando que agora mais que nunca, o exemplar respeito pelas recomendações 
das autoridades de saúde DGS é fundamental, para que o Escutismo Adulto saia dignificado e vitorioso desta jornada. 

    
Recomendações para este Conselho Nacional Plenário (descentralizado): 
 

a) Na rotina diária de cada um, será um bom hábito, se antes de sair de casa fizermos uma leitura da 
temperatura corporal, em caso de temperatura excessiva ou em caso de dúvida, devemos ligar para a linha 
Saúde 24 através do telefone 808 24 24 24. 

b)  
Para consulta sobre temperatura corporal a DGS disponibiliza informação em: 
https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/  
 

c) Sala de voto - Sempre que possível devem ser privilegiadas salas amplas e bem arejadas, mas devem ter 
em atenção que não existam correntes de ar excessivas, que possam ser prejudiciais á saúde dos elementos 
que constituem as mesas de voto. 
 

d) As saudações devem prevalecer, como regra de boa educação e cavalheirismos, mas não deve existir 
contacto físico, vamos recuperar a saudação escutista á distancia. 
 

e) Sempre que possível, para a entrada na sala de voto deve existir um corredor de circulação, sendo a saída 
feita por outra porta. 

 
f) No exterior, nas filas de espera, devem manter um distanciamento social recomendado, devendo entrar 

ordenadamente sem cumprimento ou contacto físico, e na saída devem ser mantidos os mesmos cuidados.   
 

g) É recomendado que cada eleitor leve a sua própria esferográfica, igualmente recomendado a lavagem das 
mãos antes da entrada na sala e logo após a saída desta, ou uso de desinfetante para as mãos.  

 
h) No interior da sala de voto, o uso de máscara é obrigatório. 
 
Neste momento de especial importância para vencer o medo, e conquistar a segurança, continuamos disponíveis para 

receber sugestões, ou responder a pedidos de ajuda dos nossos associados, procurando que cada um de nós se sinta feliz 
como Escuteiro Adulto.  

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/


 
O Departamento Nacional de Proteção Civil da FNA mantem atenção especial ao evoluir da situação no âmbito da 

prevenção de contágio da COVID 19, mantendo como prioridade a saúde e segurança dos nossos associados. 
 
VAMOS TODOS FICAR BEM - VAMOS VOLTAR A ESTAR JUNTOS 
 
Jorge Carvalho 
Chefe do Departamento Nacional de Proteção Civil da FNA 
 
 


