
 

De: Chefe de Campo e Chefe de Acampamento   

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Circular: 13-CN-2021 

Data: 24/11/2021 

Assunto: Alteração ao Regulamento do 24º Acanac – artigos 4º e 5º 

 

Caros amigos, 

 

É com a maior alegria que informamos que a adesão ao 24º Acanac está a decorrer da melhor 

forma, já com vários Agrupamentos com a inscrição provisória fechada, no SIIE. 

 

 Considerando: 

. Algumas dificuldades reportadas com a abertura do Jogo Foca o fuTUro por parte dos 

Agrupamentos (criação de conta de email, acesso ao classroom, etc) 

. A inscrição tardia de alguns Agrupamentos no Jogo 

. O atraso inicial na atribuição dos acessos ao classroom 

. A opção de alguns Agrupamentos apenas se inscreverem na fase de inscrições definitivas 

. Não colocar pressão para que as missões sejam feitas à pressa 

 

A Chefia de Campo do 24º Acanac decidiu proceder às seguintes alterações, nos artigos 4º e 5º, do 

Regulamento do Acampamento Nacional 2022: 

 

Artigo 4º 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

 b) Para iniciar a inscrição as Unidades inscritas dos Agrupamentos necessitam de estar inscritas 

no jogo FOCA o FuTUro, concluindo a Missão Zero. Quando fecharem a inscrição definitiva as 

Unidades têm de ter alcançado os 300 pontos no jogo. As Unidades que concluírem os 300 pontos 

ao fecharem as inscrições provisórias, terão um benefício que será anunciado brevemente. 

 

 



 

Artigo 5º 

INSCRIÇÕES PROVISÓRIAS 

 a)      as inscrições provisórias decorrem entre os dias 1 de novembro e 28 de dezembro de 2021, 

implicando o pagamento de uma parcela do valor total da inscrição (conforme Anexo 1). 

 Estas alterações entram imediatamente em vigor e ficará disponível em www.acanac.pt o 

Regulamento completo corrigido. 

 

Algumas notas importantes: 

. As inscrições no Acanac são limitadas a 17 mil participantes; 

. As inscrições provisórias que sejam registadas no SIIE sem que a Unidade tenha alcançado os 

300 pontos são aceites de forma condicionada; 

. A confirmação definitiva de inscrição no Acanac só é considerada após confirmação dos 300 

pontos e do respetivo pagamento, após a entrega da inscrição definitiva; 

. No caso de se atingir o limite de inscrições, vigorará a ordem de inscrição confirmada (ie, com a 

inscrição definitiva entregue, os 300 pontos e o pagamento), passando as inscrições não 

confirmadas (ie, sem os 300 pontos ou sem pagamento) a ser consideradas como em lista de 

espera, ou seja, não validadas) 

. No caso de a inscrição não ser validada, proceder-se-á à devolução do valor pago. 

. A inscrição no Jogo Foca o futuro é permita até ao dia 15 de março de 2022, ficando sem efeito 

a data anunciada de 8 de dezembro de 2021. 

 

Esperando a adesão de todos ao Acanac 2022, ficamos 

 

Sempre Alerta para Servir 

 

      
Ivo Faria      Célio Goyacla 

Chefe de Campo     Chefe de Acampamento 

http://www.acanac.pt/



