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Quem pode aceder aos supermercados?
No horário divulgado apenas Exploradores, Pioneiros e Caminheiros no respetivo 
supermercado que lhes está atribuído. Dirigentes das Alcateias ou membros do STAFF 
apenas fora desse horário a indicar oportunamente.

Posso fazer pagamentos em dinheiro no supermercado?
Não. O pagamento é realizado apenas através do cartão de compras do supermercado. 

Quantos elementos por patrulha/equipa/tribo podem aceder ao supermercado?
Apenas 2 elementos por compra, sendo que pelo menos um deve ser portador da fita 
de acesso ao supermercado. 

Tenho elementos na minha patrulha/equipa/tribo com intolerâncias alimentares. 
Há ingredientes/produtos adequados para eles?
Sim. No supermercado haverá produtos para dar resposta às várias intolerâncias 
alimentares. O cartão da tua patrulha/equipa/tribo estará sinalizado de modo a teres 
acesso a produtos específicos que irão estar disponíveis em zona assinalada. É da 
responsabilidade dos elementos comprar produtos adequados para os seus 
elementos.

Como é que informamos à organização as intolerâncias alimentares dos 
elementos?
Todas as intolerâncias devem estar especificadas no SIIE, na ficha do escuteiro, no local 
próprio até 15 julho. Nessa data será realizada a última retirada dos dados e 
posteriormente não é possível atualizar.

Posso fazer compras individuais ou apenas para a patrulha/equipa/tribo?
O orçamento disponibilizado em cartão é da inteira gestão das 
patrulhas/equipas/tribos. Se houver valor disponível e a patrulha/equipa/tribo estiver 
de acordo, o saldo pode ser utilizado, mas lembra-te que o conceito dos 
supermercados é fazer a distribuição dos produtos para as refeições / reforços dos 
grupos. 
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Como é gerida a prioridade de entrada nos supermercados?
Cada patrulha/equipa/tribo receberá no check-in duas pulseiras da mesma cor 
fluorescente. Devem colocar uma no intendente e outra noutro elemento à vossa 
escolha que poderá ser a alternativa de entrada no supermercado. Depois basta 
consultar o horário das prioridades para nessa altura entrar no supermercado. 

O horário prioritário do meu subcampo ainda não chegou. Posso entrar no 
supermercado? 
Sim, se não houver fila no horário que nesse momento tem prioridade. Se houver, 
deves aproveitar o ACANAC e voltar novamente no teu horário prioritário.

O horário prioritário do meu subcampo já passou. Posso entrar no supermercado? 
Sim, entras na fila do horário prioritário aguardando a entrada.

A prioridade de acesso ao supermercado é sempre igual?
Não. A prioridade varia e nos dias em que há saídas de campo está associada às 
mesmas. Quem precisa de sair de campo mais cedo, terá a primeira prioridade.

Perdi o cartão de compras do supermercado. Como posso fazer?
Deves ir à secretaria de campo para resolver a situação. Sem o cartão não é possível 
fazer compras no supermercado.

Temos que seguir as refeições sugeridas para cada refeição?
Não. As refeições sugeridas são isso mesmo – uma sugestão. Dado que os recursos não 
são ilimitados, em cada refeição haverá uma maior quantidade disponível de 
ingredientes que integram as refeições sugeridas. Como alternativa, podem-se 
abastecer de outros produtos e fazer a vossa própria ementa. Devem ter em 
consideração que as alternativas serão sobretudo produtos não perecíveis.

É possível carregar o cartão com valor adicional?
Sim. Em local a indicar posteriormente podem adicionar saldo ao cartão.



supermercados

Procura demorar apenas 10 (dez) minutos nas tuas compras para garantir que 
todos têm oportunidade de as fazer
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Planear antecipadamente a tua ementa para cada refeição

Fazer uma lista prévia dos produtos a comprar e avaliar sobras do dia anterior

Trazer sempre o cartão e sacos de compras

Verificar o horário de prioridade de entrada no supermercado

Saber se há restrições alimentares à ementa que planeaste

Respeitar o circuito do supermercado

Comprar sempre legumes e fruta

Verificar se há produtos que podem comprar dividindo com equipas vizinhas

Não ir às compras com fome

Compra eficiente em 10 passos

O ACANAC é para ser vivido da melhor maneira. Pretendemos que a experiência de 
compra em supermercado seja pedagógica, entusiasmante e eficiente.
Para isso, deves lembrar-te destes 10 passos:
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