
NEWSNAC #14

Porque nunca é demais relembrar!
Não queremos que percas nadinha que este ACANAC tem para te oferecer!

ACAMPAMENTO SEGURO
Se és Caminheiro, Candidato a Dirigente ou Dirigente, 

inscrito nos serviços ou a acompanhar secções, 
completa a tua formação obrigatória até dia 15 de junho 

para poderes participar no ACANAC'22!

É uma formação totalmente online que tem a duração de 30 minutos 
e, futuramente, ficará disponível para atividades nacionais, regionais ou de núcleo.

A Formação Acampamento Seguro é obrigatória 
e necessária para a tua entrada no ACANAC.

 

https://acanac.escutismo.pt/formacao/


Para mais informações clica aqui.

Sessão de esclarecimento | IV secção
Próximo dia 9 de junho pelas 21H30, vai decorrer numa live 

de instagram uma sessão de esclarecimento, 
desta vez destinada à IV secção! 

Contamos contigo?

ACANAC MAIS TARDE
Se já estás inscrito no STAFF 100 ou a acompanhar uma secção no ACANAC'22 

tens a possibilidade de participar no ACANAC+TARDE. 
Uma atividade onde vamos "arrumar" e desmontar o maior acampamento do país.

A atividade irá decorrer nos dias 8 a 12 de agosto! 
As inscrições já abriram e estão limitadas a 15 participantes!

Para te inscreveres, terás de o fazer pelo SIIE e tens de estar já inscrito no ACANAC! 
E não te preocupes, a alimentação e o transporte de regresso a casa estão assegurados!

https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/04/13-cn-2022-acampamento-seguro.pdf
https://www.instagram.com/escutismo/


Inscrições nos serviços
Se és médico, enfermeiro ou psicólogo, 

sse tens experiência em atividades de desporto aventura, 
se tens formação de Nadador Salvador ou 

se tens experiência na dinamização de workshops, 
está nas hora de te candidatares! Faz a tua inscrição através do SIIE!

Descobre tudo aqui !

https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/regulamento-acanac.pdf


Sustentabilidade
A Quinta da Boa Semente (campo da sustentabilidade) partilha 

contigo algumas das boas práticas de preparação 
e vivência sustentável neste ACANAC. 

Esta é já a primeira: PATRULHA SUSTENTÁVEL!

Faz download da ficha em PDF

https://drive.google.com/file/d/1ltXQ_vpt7DLSLq0XvHUwM9PXtQldQrsc/view?usp=sharing


Sessões de esclarecimento
Revê ou vê pela primeira vez as sessões de esclarecimento 

dedicada ao Campo da I Secção, ao Campo da III Secção e ao Campo da II Secção no
instagram do escutismo! 

Descobre que surpresas esconde a Colina da Alegria, o Prado da Coragem e o Monte Ousadia!

Sugestões NEWSNAC!

https://www.instagram.com/p/CePKa69obs1/
https://www.instagram.com/p/Cd9IwNaIOBW/
https://www.instagram.com/tv/CehMCEkoJfc/?utm_source=ig_web_copy_link&fbclid=IwAR3-NZl1Qw8vrTMHINdqbkUm-w_DDltRm_pYhRmYrSGTfV_TgnQeIhmeIMM
https://www.instagram.com/escutismo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVzOsC-TsF-4WckegRGrIraHZd8BBCgJWp4pm8fUEuonngw/viewform


Quais os temas sobre os quais gostavas de obter mais informações na tua NEWSNAC?

Clica aqui para falares diretamente connosco!.
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