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1. Vai-se cozinhar por equipa ou comunidade?

A compra dos ingredientes será sempre feita por equipa (cada equipa terá um cartão para o supermercado). A sua confeção pode depois 
ser articulada entre as equipas do Barrio, que podem ser por equipa, por equipas do mesmo agrupamento ou por barrio.

2. Os chefes que vão com a comunidade vão acompanhá-la?

Cada Barrio terá dois dirigentes responsáveis e os restantes darão suporte à atividade. As comunidades de origem com mais de 2 equipas, 
estarão em Barrios diferentes logo, os dirigentes estarão em Barrios diferentes.

3. A cozinha será para construir por equipa ou comunidade?

Deixamos ao critério de cada Barrio desde que respeitem as orientações gerais.

4. Quantos pioneiros vão ao ACANAC?

Aproximadamente 5700 pioneiros.

5. Quais são as dimensões para cada comunidade?

Cada campo por Barrio terá aproximadamente 250m2, com socalcos de 6 a 8 metros de largura.

6. Onde vão estar localizados os pioneiros?

No Monte Ousadia, um dos locais da aldeia de Ombú (ocupa o espaço do campo dos caminheiros e de parte do campo dos pioneiros do 
anterior ACANAC - Monte Trigo do CNAE).

7. As atividades serão por equipa ou por comunidade?

Existirão atividades por equipa, outras por Barrio. O programa alterna tendo por base o país, ou seja, os pioneiros do mesmo país fazem a 
mesma atividade nesse dia. A rotação das atividades será sempre feita por país e dependendo do dia poderá ser feita em equipa/barrio.

8. Os países estão todos juntos no campo?

Os países ficarão todos juntos, divididos por cidades e consequentemente por Barrios, sempre próximos uns dos outros. Cada País 
ocupará uma parte do Monte Ousadia e essa área será dividida em 4, um para cada cidade, conforme a toponimia do terreno e os caminhos 
de acesso. Estas por sua vez irão conter 4 socalcos 1 por cada Barrio.

9. Há melhorias na quantidade de chuveiros e casa de banho e no sistema de água?

Os chuveiros são em número superior ao anterior ACANAC e o sistema de alimentação de água também foi melhorado.

Perguntas Frequentes


