
	

	

CONVITE 
24º ACANAC do CNE   
“Construtores do Amanhã” 
 
O início das celebrações do centenário do CNE   
 
1 de agosto a 7 de agosto de 2022 
 
Car@s comissári@s internacionais, 
O Corpo Nacional de Escutas (CNE) convida-vos a fazer parte do 24º ACANAC, que 
terá lugar no Centro Nacional de Atividades Escutistas, em Idanha-a-Nova, na região de 
Portalegre e Castelo Branco e que receberá cerca de 17.000 escuteiros. 
 
O XXIV ACANAC, com o tema “Construtores do Amanhã”, tem as seguintes 
finalidades: 
 
- Ser uma experiência de referência no percurso escutista de cada criança e jovem 

adulto; 
- 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); 
- Oferecer um leque de oportunidades educacionais que contribuam para o progresso 

pessoal dos jovens; 
- Promover o sentimento de pertença ao movimento escutista; 
- Promover o conhecimento e a partilha de experiências com escuteiros de diferentes 

proveniências; 
- Promover a paz entre pessoas de todo o mundo. 
 
a) Escuteiros de outros países que queiram participar no 24º ACANAC devem efetuar a 
sua inscrição através do website do CNE, entre o dia 1 de fevereiro e o dia 31 de março 
de 2022, sendo que o valor da inscrição será de 250 € por participante;  
b) Cada contingente será apoiado e acompanhado por um tradutor, a partir do momento 
da sua chegada ao país. Será também fornecido um transfer dos aeroportos de Lisboa e 
Porto até ao campo, e para a viagem de regresso no dia 7 de Agosto; 
c) Os participantes deverão estar organizados por contingentes, em patrulhas, e deverão 
efetuar a sua inscrição na secção que corresponda à média de idades dos participantes: 
 
2. Exploradores (10-14 anos) 
3. Pioneiros (14-17 anos) 
4. Caminheiros (18-22 anos) 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
d) Os elementos que desejem ser voluntários nos serviços do 24º ACANAC devem ter, 
à data da atividade, a idade mínima de 18 anos e devem efetuar a sua inscrição até ao 
dia 30 de abril de 2022. 
 
Informação adicional 
Caso seja necessária informação adicional, devem entrar em contacto através dos 
endereços: internacional@escutismo.pt ou international@acanac.pt  
 
ou  
 
XXIV ACANAC  ( https://acanac.escutismo.pt/international/) 
 
Custos 
Os custos de transporte até Lisboa/Porto serão da responsabilidade do participante e/ou 
da sua associação escutista. 
 
O custo de participação na atividade cobre a estadia, as refeições entre o jantar de dia 1 
de agosto e o almoço (volante) de 7 de agosto, transfers para o local de acampamento e 
participação em todas as dinâmicas durante a atividade. 
 
Seguro 
A organização não fornecerá seguro para os participantes durante o evento nem durante 
a viagem para Portugal. É da exclusiva responsabilidade da associação escutista a 
verificação e garantia de que os participantes estão protegidos por um seguro (contra 
doença, acidentes, repatriação, etc). 
 
Juntem-se a nós na maior atividade escutista nacional! 
 
Esperamos ver-vos em Portugal, em agosto de 2022 
Forte canhota, 


