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            Aos Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
     

 
Assunto: Informações XIV XIV ACANUC – Incrições Provisórias 
 

 
N. Ref: 04/2019     Data:     20-01-2019 
 
 

Caros Irmãos Escutas, 

 

A caminhada rumo à “CASA COMUM” já começou! Conforme informámos no Conselho de 

Núcleo no passado dia 19, as inscrições provisórias estão abertas. Terão de ser feitas na 

plataforma SIIE. Neste momento apenas pedimos o número de elementos em cada unidade. 

As datas e valores a pagar em cada fase está elencado nas “Normas do XIV ACANUC”. 

Para uma melhor acessibilidade, explicamos detalhadamente todos os passos a seguir: 

 

Contingente 

• Pagamento através de transferência bancária para o NIB 0033 0000 45309106722 05 

• Inscrição Atividade  

• Selecionar a atividade “N12050009” XIV ACANUC 

• Mencionar o Chefe de Contingente, fazer GUARDAR e escolher SEGUINTE; 

• Ignorar o separador “Dados Dinâmicos”, escolher SEGUINTE; 

• Fazer “NOVO REGISTO” e inserir os dados provisórios, conforme as “NORMAS DO XIV 

ACANUC” e “GUARDAR” toda a informação inserida.  

• Carregar no figura “clip” , inserir o comprovativo de pagamento, guardar e fechar as 

inscrições provisórias. 
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Serviços  

• As inscrições provisórias para os serviços, deverão ser feitas através da ficha individual 

de cada aspirante e noviço a dirigente e dirigente.  

 

Serviços auxiliares (não escuteiros) 

• As inscrições provisórias para serviços, deverão ser feitas através do email: 

acanuc.oeste@escutismo.pt 

• Indicar apenas o número total de elementos, não sendo necessário nesta fase indicar 

nomes. 

 

Aproveitamos para enviar as “NORMAS DO XIV ACANUC”, já com a retificção na alinea h), 

conforme referimos no Conselho de Núcleo. 

 

Para qualquer dúvida, estaremos ao disponiveis atravésdo o email oficial do Acanuc. 

 

Com as melhores saudações escutistas, 
 
 
 
 

Carlos Pacheco 

Chefe do Núcleo do Oeste 
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