De: Chefe de Campo e Chefe de Acampamento
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Circular: 06-CN-2021
Data: 24/05/2021
Assunto: Regulamento do 24º Acanac
Caros amigos,
É com a maior alegria e entusiasmo que divulgamos o Regulamento do 24º Acanac, que decorrerá
entre 1 a 7 de agosto de 2022.
Esta atividade marcante para as celebrações centenário do CNE tem como finalidades:
●

Ser, da preparação até à realização, uma experiência de referência no percurso escutista
de cada criança, jovem ou adulto, proporcionando um conjunto de oportunidades
educativas que possam concorrer para o progresso individual dos jovens;

●

Constituir uma oportunidade para afirmar o movimento escutista como uma proposta de
desenvolvimento sustentável com impacto para a(s) nossa(s) comunidade(s);

●

Proporcionar uma oportunidade de aprendizagem individual e comunitária que ajude a
dar resposta aos desafios impostos a estas gerações de jovens (2000-2014) e envolver os
jovens como construtores do Acanac;

●

Promover o sentido de corpo e de pertença ao CNE, iniciando as celebrações do
centenário do CNE com uma atividade de reúna, em acampamento, todas as Regiões;

●

Promover o conhecimento e a partilha de experiências de diferentes proveniências (local,
núcleo, regional);

●

Afirmar o CNE como movimento juvenil de referência na educação, na sustentabilidade e
no serviço à comunidade.

Estamos certos de que os Agrupamentos e demais estruturas mobilizarão esforços para apoiar
os nossos escuteiros na sua preparação para este acampamento, que marcará a sua memória e a
história do CNE.
Uma equipa autónoma, que se encarrega da organização da atividade, está a trabalhar
afincadamente há quase seis meses.
Ponderámos sobre várias questões relacionadas com a atividade, que a seguir comentamos.

Local
O Acanac 2022 será o quarto Acanac a basear a sua ação no Centro Nacional de Atividades
Escutistas (CNAE) em Idanha-a-Nova. Esta decisão foi tomada após ponderada análise de várias
alternativas e após auscultar as 20 Regiões escutistas do CNE e os responsáveis pela autarquia
local que nos acolhe, bem como outros parceiros locais com quem colaboramos.
Segurança e pandemia
O Acanac 2022 procura ser um espaço de crescimento e de desenvolvimento para os nossos
escuteiros, bem como para escuteiros de outras associações escutistas e guidistas, nacionais e
estrangeiras, asseguradas que estejam todas as condições de segurança, quer do ponto de vista
físico, mental e emocional.
Neste capítulo, um importante conjunto de medidas relacionadas com a proteção de crianças e
jovens está a ser considerado.
Em particular, uma equipa especializada no tema da pandemia do Covid-19 foi constituída, que
tem por principal missão avaliar e criar instrumentos de decisão e de operacionalização das
medidas necessárias para assegurar as condições de saúde dos nossos participantes, neste
contexto.
Em estreita ligação com as autoridades de saúde nacionais e locais, apoiada em especialistas e
técnicos de saúde, escuteiros e não escuteiros, esta equipa depende e reporta diretamente à
Chefia de Campo. Mantemos ainda contacto regular com outros parceiros, incluindo a Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, autoridades de segurança e proteção civil, bem como outros
organizadores de eventos com algumas características comparáveis com o Acanac22.
Ao longo dos próximos meses, a Chefia de Campo procederá à atualização de informação
relevante, para escuteiros e dirigentes, bem como para os pais e demais interessados, sobre este
trabalho e o que devemos antecipar como medidas de prevenção e de adaptação da atividade a
este contexto.
Limite e condições de participação
Sendo a atividade primordial de celebração do centenário do CNE, esta Junta Central ponderou e
acordou, inicialmente, com as 20 Regiões do CNE, que o Acanac deveria ser organizado, se possível,
para dar a possibilidade de participação a todos os escuteiros interessados, desde que
completassem um conjunto de tarefas de preparação.

Com esse intuito, e no sentido de promover oportunidades de celebração locais do centenário, foi
decidido lançar um jogo pedagógico, intitulado FOCA o fuTUro, de cuja participação depende a
qualificação das Unidades para o Acanac.
Ponderadas as questões de segurança, quer no contexto da pandemia do Covid-19, quer no
contexto da configuração do CNAE e das condições aí existentes, no diálogo com as 20 Regiões
do CNE, foi entretanto decidido limitar a participação no 24º Acanac a 18 mil escuteiros (incluindo
Serviços).
Melhorias das condições do CNAE
Na sequência da revisão da avaliação dos últimos Acanac, em particular o 23º que decorreu em
2017, a Chefia de Campo e a Junta Central, ouvido o Chefe de Acampamento desse Acanac e as 20
Regiões do CNE, solicitou apoio à autarquia local para o desenvolvimento de algumas melhorias
infraestruturais, a saber: o alargamento da via pública de ligação entre o santuário da Senhora do
Almortão e a estrada N354, a criação de duas baías de embarque e desembarque de escuteiros
em veículos de transporte coletivo e o aumento do caudal de abastecimento público de água.
Estas solicitações foram acolhidas pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e constam do
Protocolo de colaboração assinado em 17 de abril de 2021 entre os dois parceiros.
Controlo orçamental e custos de inscrição
Tendo em consideração a execução orçamental do 23º Acanac, atenta a avaliação a este respeito
efetuada e reportada em Conselho Nacional (2018), procedeu-se a uma criteriosa preparação de
um orçamento para a atividade, ponderada sobre vários cenários de participação.
Considerou-se a necessidade de criação de um fundo para contingências, bem como ao
envolvimento direto do Secretário Nacional para a Gestão.
Nessa sequência, e tendo ainda por base a evolução temporal decorrida, o valor de inscrição base
foi atualizado para 120 Euros.
Construtores do Acanac
Uma atividade com a dimensão e complexidade como é o Acanac, só é possível com o apoio de
muitas centenas de voluntários.
Desde logo, um elevado número de equipas, responsáveis pelas diversas áreas do desenvolvimento
do programa para participantes e Serviços, logística, infraestruturas, saúde e bem-estar,
abastecimentos, finanças e administração, entre tantas outras, está, desde cedo, a dedicar-se a
esta missão.

Uma equipa de jovens conselheiros, que responderam a um open call, bem como uma equipa de
Caminheiros construtores do Campo da IV, ajudam a sublinhar o sentido do envolvimento dos
jovens nesta construção.
Naturalmente, muitos mais voluntários serão necessários para garantir o sucesso desta atividade.
A Junta Central e a Chefia de Campo incentivam todos os que, de uma ou outra forma, possam
dedicar o seu esforço para construir esta atividade, a manifestar a sua disponibilidade.
Esperando a adesão de todos ao Acanac 2022, ficamos
Sempre Alerta para Servir

Ivo Faria

Célio Goyacla

Chefe de Campo

Chefe de Acampamento

REGULAMENTO ACANAC 2022
Artigo 1º
DEFINIÇÃO, ATIVIDADE E FINALIDADES
a) O Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português promove, para as
Secções de Lobitos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros, de 1 a 7 de agosto de 2022,
o seu 24º Acampamento Nacional (adiante designado por Acanac22), subordinado ao
tema “Construtores do amanhã”.
b) O Acanac tem como finalidades:
● Ser, da preparação até à realização, uma experiência de referência no percurso

escutista de cada criança, jovem ou adulto, proporcionando um conjunto de
oportunidades educativas que possam concorrer para o progresso individual dos
jovens;
● Constituir uma oportunidade para afirmar o movimento escutista como uma

proposta de desenvolvimento sustentável com impacto para a(s) nossa(s)
comunidade(s);
● Proporcionar uma oportunidade de aprendizagem individual e comunitária que

ajude a dar resposta aos desafios impostos a estas gerações de jovens (20002014) e envolver os jovens como construtores do Acanac;
● Promover o sentido de corpo e de pertença ao CNE, iniciando as celebrações do

centenário do CNE com uma atividade de reúna, em acampamento, todas as
Regiões;
● Promover o conhecimento e a partilha de experiências de diferentes

proveniências (local, núcleo, regional);
● Afirmar o CNE como movimento juvenil de referência na educação, na

sustentabilidade e no serviço à comunidade.

Artigo 2º
ORGANIZAÇÃO
a) O Acanac22 realiza-se em Idanha-a-Nova, no CNAE – Campo Nacional de Atividades
Escutistas e noutros espaços próximos, na Região Escutista de Portalegre e Castelo
Branco.

b) O Acampamento será dividido em cinco Campos:
•

Lobitos;

•

Exploradores;

•

Pioneiros;

•

Caminheiros;

•

Serviços.

c) A entrada dos participantes efetuar-se-á a partir das 9h00 do dia 31 de julho,
terminando às 23h00 do mesmo dia, e no dia 1 de agosto a partir das 8h00 até às
15h00.
As saídas ocorrerão durante o dia 7 de agosto, até às 16h00.
d) Os inscritos para os Serviços devem entrar em campo até às 10h00 do dia 30 de julho,
e sair no dia 8 de agosto a partir das 16h00.
e) A participação máxima permitida no Acanac22 é de 17.000 (dezassete mil)
escuteiros.
f) O limite referido na alínea anterior poderá ser expandido para assegurar a
participação mínima de 2 Bandos, Patrulhas, Equipas e Tribos de cada Região, desde
que completem as missões requeridas no Jogo do Centenário FOCA o fuTUro.

Artigo 3º
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
a) Os participantes nos Campos das Secções, terão que ter a sua Promessa Escutista na
secção em que estão integrados, até ao dia 30 de junho de 2022.
b) Todos os participantes que estejam nos Serviços, bem como todos os restantes
Dirigentes e Candidatos a Dirigentes, necessitam concluir com sucesso a formação
sobre “Escutismo Movimento Seguro - Acanac” antes de entrar em Campo.

Artigo 4º
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
a) As inscrições no Acanac22 são feitas através do SIIE (Sistema Integrado de
Informação Escutista).
b) Para iniciar a inscrição, as Unidades dos Agrupamentos necessitam conquistar, 300
pontos no Jogo do Centenário FOCA o fuTUro,

c) As inscrições dos participantes são efetuadas pelo Agrupamento, nas seguintes
proporções:
●

Alcateia:
⋅

1 Dirigente/Candidato a Dirigente por Bando (mínimo 1 Dirigente por
Alcateia)

●

●

●

Expedição:
⋅

1 Dirigente até 2 Patrulhas

⋅

2 Dirigentes ou 1 Dirigente e 1 Candidato a Dirigente para 3 a 5 Patrulhas

Comunidade
⋅

1 Dirigente até 2 Equipas

⋅

2 Dirigentes ou 1 Dirigente e 1 Candidato a Dirigente para 3 a 5 Equipas

⋅

1 Dirigente por Agrupamento

Clã

d) No caso de justificada necessidade de reforço da sua presença pela inclusão de
escuteiros com deficiência, o número de Dirigentes e Candidatos a Dirigente referido
na alínea anterior poderá ser revisto excecionalmente, mediante aprovação pela
Chefia de Campo para cada situação concreta.
e) A Chefia de Campo poderá autorizar, a título excecional, o desdobramento da
participação de um Dirigente ou Candidato a Dirigente que seja substituído por outro
no desempenho da sua missão de acompanhamento das Unidades.
f) Podem inscrever-se nos serviços, Dirigentes, Candidatos a Dirigente e caminheiros,
sendo a sua inscrição feita via SIIE.
g) Não são aceites inscrições individuais, exceto para os Serviços.
h) Em campo, as Subunidades serão organizadas em patrulhas.
i) Os Dirigentes inscritos com os Bandos, Patrulhas, Equipas e Tribos serão
responsáveis pelas mesmas durante todo o Acampamento.
j) A Chefia de Campo poderá transferir dirigentes ou Candidatos a Dirigente que
acompanham as Unidades para as áreas de Serviços, alocando-os, tanto quanto
possível, aos Campos das Secções dos participantes inscritos que acompanham.
Neste caso, a Chefia de Campo envidará esforços para que o Dirigente consiga
contactar diariamente com a respetiva Unidade, exceto no Campo da IV Secção.

Artigo 5º
INSCRIÇÕES PROVISÓRIAS
a) As inscrições provisórias decorrem entre os dias 1 de novembro e 15 de dezembro de
2021, implicando uma parcela do valor total da inscrição (conforme Anexo 1).
b) Cada Agrupamento faz as inscrições provisórias no SIIE das Unidades que tenham
conquistado pontos suficientes no Jogo do Centenário FOCA o fuTUro e faz o
respetivo pagamento da referência bancária emitida pelo sistema.

Artigo 6º
INSCRIÇÕES DEFINITIVAS
a) As inscrições definitivas decorrem de 15 de janeiro a 15 março de 2022, implicando o
pagamento da parcela que completa o valor total da inscrição, (conforme Anexo 1).
b) A ficha da inscrição definitiva incluirá a informação do número de patrulhas por
Unidade, bem como listas nominais dos associados que devem ter os seus dados
completos introduzidos no SIIE até 15 de março.
c) As Juntas Regionais terão que validar no SIIE até 18 de março de 2022, as inscrições
dos seus Agrupamentos.
d) As inscrições não validadas serão reembolsadas no seu valor total.
e) São permitidas trocas de participantes, dentro da inscrição do Agrupamento, desde
que não fiquem ultrapassadas as dimensões máximas das patrulhas, até ao dia 1 de
julho de 2022. A partir desta data, só serão aceites trocas de participantes dentro da
mesma patrulha.

Artigo 7º
CUSTO DE PARTICIPAÇÃO
a) Os preços de participação de acordo com os prazos para os associados não
Dirigentes são os constantes do Anexo 1.
b) Em caso de desistência, desde que comunicada até 31 de maio de 2022, será
devolvido 50% do valor pago, até ao máximo do valor da parcela da inscrição
provisória (60€).

c) As inscrições dos Dirigentes e Candidatos a Dirigente cuja participação nos Serviços
ou nas Unidades, não seja aceite pela organização do Acanac22, serão reembolsadas
do valor total enviado.
d) A inscrição dá direito à participação no 24º Acanac, respetiva Insígnia, lenço e anilha,
à inscrição em todas as atividades, bem como às refeições compreendidas entre o
jantar do dia 1 de agosto de 2022 e o pequeno-almoço do dia 7 de agosto de 2022.
Inclui também um lanche-viagem para esse dia.
e) No caso dos adultos inscritos para os Serviços, a inscrição dá ainda direito às
refeições para os dias de serviço não compreendidos na alínea anterior.
f) Em caso de cancelamento da atividade, será devolvida uma percentagem do valor
total pago em função dos compromissos assumidos pela organização no momento
do cancelamento.

Artigo 8º
DOS ESCUTEIROS ESTRANGEIROS
a) Os Escuteiros estrangeiros que queiram participar no Acanac22, deverão ter entre 10
e 22 anos, e farão a sua inscrição no Portal do Acanac, entre 1 de fevereiro e 31 de
março de 2022, pagando o valor constante do Anexo 1.
b) A cada contingente estrangeiro será assegurado apoio de um acompanhantetradutor, a partir do momento da sua chegada ao País e transporte desde os
aeroportos de Lisboa ou Porto até ao local do Acampamento, bem como o percurso
inverso no dia 7 de agosto.
c) Os escuteiros estrangeiros deverão organizar-se por contingentes nacionais, em
patrulhas, e efetuar as suas inscrições na Secção que mais se aproximar da média da
faixa etária dos seus jovens.
d) Os escuteiros estrangeiros que queiram ser voluntários nos Serviços devem ter à
data do Acanac22, a idade mínima de 18 anos e inscreverem-se até 30 de abril de
2022.

Artigo 9º
VIDA EM CAMPO
a) Para além das atividades gerais (Abertura, Eucaristia Dominical e Encerramento)
serão promovidas atividades com base na Secção e nos Campos, inclusive para o
Campo dos Serviços.

b) Não serão permitidas saídas do acampamento sem autorização expressa por escrito
das Chefias de Campo das Secções ou do Chefe do Acampamento.
c) As normas orientadoras da vida no Acampamento constarão do Guia do Acanac22.

Artigo 10º
DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Ao inscreverem-se no Acanac22 os participantes autorizam o tratamento dos seus
dados de voz e/ou imagem captados durante o Acanac, cedendo os direitos sobre os
mesmos ao CNE por cinco anos, a título gratuito e sem necessidade de consulta
prévia sobre as formas de utilização, agindo sempre o CNE de boa fé e de acordo com
a sua Lei e Princípios. O tratamento tem por finalidade o arquivo histórico, a
promoção e divulgação dos projetos, eventos e atividades promovidas e/ou
organizadas pelo CNE nos diversos meios de comunicação ao dispor, nomeadamente
em cartazes, flyers, produtos de merchandising exclusivo do CNE, redes sociais, sítios
de internet, televisão, rádio e outros equivalentes.
b) Os problemas disciplinares serão resolvidos segundo o Método Escutista, cabendo a
sua resolução, em última instância, ao Chefe de Acampamento do Acanac22.
c) A organização e o funcionamento do Acampamento obedecerão ao organograma
que integra o Guia de Campo.
d) As situações omissas neste Regulamento serão resolvidas por decisão da Chefia do
Acampamento.

(*) na leitura deste regulamento deve ser subentendida a nomenclatura marítima ou aérea
correspondente. A designação “patrulha” deve ser entendida para Bando, Patrulha, Equipa ou
Tribo.

Anexo 1
CUSTOS DE INSCRIÇÃO

1.

Os custos de inscrição para escuteiros nacionais são os seguintes:
Inscrições

Inscrições

Provisórias

Definitivas

1 novembro a 15 dezembro

60€

-

-

-

15 de janeiro 15 de fevereiro

-

60€

120€

140€

16 de fevereiro a 15 de março

-

70€

130€

150€

Prazos

Até 30 de abril

Total

Definitivas

s/

Provisórias

Dirigentes ou CDs inscritos que acompanhem as Unidades
ou inscritos nos Serviços: 100€

2. O custo de inscrição para escuteiros estrangeiros é de 250 Euros.

