
 

 

De: Serviços Administrativos do CNE 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Abertura das inscrições definitivas no 24º Acanac 2022 

Data: 14/01/2022 

Circular: 01-SA-2022 

 
 

Caros Irmãos Escutas,  

 

As inscrições definitivas para o 24º Acanac abrem já no dia 15 de janeiro. Todas as inscrições são 

feitas no SIIE e o pagamento das inscrições, efetuado por referência multibanco (gerada 

automaticamente pelo sistema na altura em que fecham a inscrição e enviada por email nesse 

momento). 

 

Para ajudar neste processo, disponibilizamos um tutorial e dois vídeos sobre as inscrições 

definitivas: 

 Tutorial Inscrição definitiva do Agrupamento  

 Vídeo Inscrição definitiva do Agrupamento 

 Vídeo Ligação dos elementos que vão com outro Agrupamento ao Acanac.  

O tutorial segue em anexo a esta circular e estará disponível, com os 2 vídeos que explicam 

passo a passo como proceder às inscrições, na página inicial do SIIE (clicar na imagem abaixo): 

 

 
 

Antes de procederem à inscrição definitiva os Agrupamentos devem ler as notas na página 
seguinte, que são muito importantes para os ajudar a compreender todo o processo da inscrição 
definitiva dos seus elementos e Dirigentes acompanhantes das Secções. 

 

 

 

 

https://siie.escutismo.pt/dashboard


 

 

 As inscrições definitivas para o Acampamento Nacional só serão validadas após serem 

concluídos 3 objetivos: 

 

o Inscrição no Jogo com 300 pontos validados; 

o Inscrição definitiva no SIIE, fechada; 

o Inscrição definitiva com pagamento efetuado. 

 

 Se as inscrições para o 24º Acampamento Nacional atingirem o limite máximo de 17 mil 

inscritos, conforme previsto no regulamento, as inscrições serão aceites, mas ficarão em lista 

de espera (condicionadas a desistências), e tendo como requisito de validação, a data e hora, 

em que os 3 objetivos foram concluídos. As inscrições não validadas serão reembolsadas no 

seu valor total, de acordo com o Regulamento do Acanac, artigo 6º, alínea d). 

 

 As Secções que receberam o email após as inscrições provisórias, por terem atingido os 300 

pontos, têm esses números de inscrições garantidos, desde que fechem a inscrição definitiva 

na primeira fase, ou seja, até 15 de fevereiro 2022. A 16 de fevereiro 2022, estes números 

deixam de estar garantidos. 

 

 A contabilização dos Agrupamentos que entregaram e pagaram a inscrição provisória é feita 

da seguinte forma: 

o Os números são contabilizados como total, não por secção. Assim, se um 
Agrupamento fez a inscrição provisória de 10 lobitos, 10 exploradores e 3 
dirigentes, o sistema contabiliza 23 inscrições a 60 euros = 1380,00€, que entram 
como bolsa de crédito no sistema e à medida que vão inscrevendo os elementos 
nas definitivas vai cobrando os elementos a 60,00€ até chegar aos 23, 
independentemente da Secção que estão a inscrever. Se um Agrupamento que 
inscreveu só lobitos e exploradores nas provisórias, nas definitivas inscrever 
exploradores e os pioneiros, são estes que vão usufruir da inscrição mais barata. 

 Os dirigentes ou CDs que acompanham as Secções têm de ser inscritos nas definitivas, 

juntamente com os seus elementos, de acordo com os números estabelecidos pelo 

Regulamento Geral do Acanac – artigo 4º, alínea c), para se poder verificar e validar esta 

condição de participação. 

 

 

 



 

 

 As subunidades do Acampamento Nacional têm a seguinte constituição: 

o Lobitos – 4 a 7 elementos por Bando 

o Exploradores – 4 a 8 elementos por Patrulha 

o Pioneiros – 4 a 8 elementos por Equipa 

o Caminheiros – 4 a 8 elementos por Tribo 

 

 Se um Agrupamento fizer inscrição na primeira fase (de 15 de janeiro a 15 de fevereiro) e, na 

segunda fase, pedir a reabertura da inscrição para inscrever mais elementos, só será possível 

se já tiverem pago o valor emitido na primeira fase, (ou o sistema recalculará todos os 

elementos de acordo com o valor previsto para a 2ª fase, no Anexo I do Regulamento). 

 

 O pagamento das inscrições definitivas deve ser efetuado até 3 dias depois do fecho da 

inscrição, mas com a seguinte ressalva: 

 
o Pagamento da 1ª fase tem de ser efetuado até 16 de fevereiro, às 23H59. No dia 

17 de fevereiro serão eliminadas todas as inscrições fechadas na primeira fase, 

não pagas.  

o Pagamento da 2ª fase tem de ser efetuado até 16 de março, às 23H59. No dia 17 

de março serão eliminadas todas as inscrições fechadas na 2ª fase, não pagas. 

o Os Agrupamentos que entregarem a sua inscrição nos dois últimos dias de cada 

fase, devem ter esta nota em consideração. 

 

 Continuam a decorrer até 30 de abril, as inscrições para o Staff do Acanac 2022, que são 
feitas na ficha individual, no SIIE, onde está um tutorial e vídeo de como devem proceder 
a esta inscrição. 

 
Qualquer esclarecimento sobre inscrições devem enviar email para: secretaria@acanac.pt 
 

 

Fico Sempre Alerta Para Servir 

 

 
Teresa Loja 
Chefe dos Serviços Administrativos do CNE 
tloja@escutismo.pt 

mailto:secretaria@acanac.pt
mailto:tloja@escutismo.pt
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Inscrições Definitivas 

15 jan. – 15 fev.’22 (1ª fase) 

tutorial 

 

SIIE  |  Selecionar a janela de Agrupamento 

  

Clicar no Agrupamento

 

Dashboard do Agrupamento  |  Selecionar Inscrição em Atividades 

 

 

Selecionar a atividade com o ID 00000070 e descrição 24º ACANAC 2022 

 

 

E estamos na janela das inscrições desta atividade 
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1º Passo = Dados de Agrupamento    

Verificar os dados já introduzidos … O responsável da atividade 

deverá ser confirmado de entre os dirigentes participantes na 

atividade . 

 

Deverá de seguida guardar a opção ( botão no canto inferior esquerdo) 

2º Passo = Dados Dinâmicos   

Basta clicar no botão seguinte  localizado acima e à direita do ecrã. 

Não havendo dados para inserir, nesta fase, poderemos avançar. 

3º Passo = Inscrições Provisórias   

 

Consulte os dados já inseridos na Inscrição Provisória.   Avance para a fase seguinte. 

4º Passo = Inscrições Definitivas   

 

Por Secção, introduza os elementos que pretende inscrever.   Basta selecionar na coluna inscrito. 
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Aconselhamos a  os dados inseridos com frequência e sempre que mudar de separador. 

 

 

Se o elemento a inscrever integrar o contingente de outro Agrupamento, 

dever-se-á indicar o Agrupamento na coluna AGR. ACOMP.  

 

Pode acompanhar a evolução dos valores a pagar (canto superior direito)

 

Proceder de modo semelhantes para as outras Secções. 

 

 

Para os Dirigentes, para além da inscrição, é necessário indicar a Secção que acompanha. 

   

5º Passo = Construção das Equipas   

 

Introduzir o nome do Bando e um email (OBRIGATÓRIO, para mais tarde receber informações 

importantes). 
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A construção dos Bandos, Patrulhas, será feita arrastando 

os nomes dos elementos.  O SIIE assume o primeiro nome 

como Guia ( G ) e o último como Subguia ( SG ) sendo 

possível trocar a ordem. 

 

 

Proceder de modo semelhante para as outras Secções. 

 

6º Passo = Finalizar   

Verificar a informação, em especial a que diz respeito ao Agrupamento. 

 

 

Finalizar Inscrição   Após verificação de todos os dados 

introduzidos deverá finalizar este processo (canto inferior 

esquerdo do ecrã). 

 

Será gerada e enviada por email uma referência de pagamento que, sendo condição necessária para a 

boa finalização da inscrição, deverá ser paga nos 3 dias seguintes. 




