De: Chefe de Campo e Chefe de Acampamento
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Circular: 20-CN-2021
Data: 30/12/2021
Assunto: Encerramento das inscrições provisórias 24º Acanac
Caros amigos,
É com muita alegria que informamos que as inscrições provisórias ao 24º Acanac encerraram à
meia noite do dia 28 de dezembro, com um total de 451 Agrupamentos inscritos, e 15906
escuteiros, conforme mapa que vos enviamos em anexo. A Chefia do Acanac’22 não pode deixar
de agradecer o voto de confiança dos milhares de escuteiros os que se inscreveram na atividade,
apesar da situação pandémica que atravessamos.
“Se tiveres o hábito de fazer as coisas com alegria, raramente encontrarás situações difíceis.”

Baden-Powell
Algumas notas importantes sobre as inscrições provisórias:
. As inscrições provisórias que foram registadas no SIIE sem que a Unidade tenha alcançado os
300 pontos estão aceites de forma condicionada;
. As inscrições provisórias que não tenham sido pagas e as inscrições das Unidades que não
tenham aderido ao Jogo Foca o FuTuro, serão anuladas a 13 de janeiro
Algumas notas importantes sobre as inscrições definitivas:
. As inscrições no Acanac são limitadas a 17 mil participantes;
. A confirmação definitiva de inscrição no Acanac só é considerada após confirmação dos 300
pontos e do respetivo pagamento da referência bancária, após o fecho da inscrição definitiva;
. No caso de se atingir o limite de inscrições, vigorará a ordem de inscrição confirmada (ie, com a
inscrição definitiva entregue, os 300 pontos e o pagamento), passando as inscrições não
confirmadas (ie, sem os 300 pontos ou sem pagamento) a ser consideradas como em lista de
espera, ou seja, não validadas)
. No caso de a inscrição não ser validada, proceder-se-á à devolução do valor pago.

. As inscrições definitivas abrem às 0H00 no dia 15 de janeiro, será disponibilizado um tutorial de
como devem proceder à inscrição e de que forma podem associar elementos que vão com outros
Agrupamentos.
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