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            Aos Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
     

 
Assunto: Informações  XIV ACANUC  
 

 
N. Ref: 20/2019     Data:     22-04-2019 
 
 

Caros Irmãos Escutas, 

 

O caminho rumo à “CASA COMUM” continua. As inscrições já estão a decorrer. 

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

plataforma SIIE: 

Agrupamento (Contingente) 

• Selecionar a atividade “N12050009” XIV ACANUC 

• Abrir e seguir até ao separador “Inscrições Definitivas” 

• Seleccionar a secção e colocar no nome do elemento que vai participar, um “pico” no 

quadrado, guardar e efectuar o mesmo procedimento para todas as unidades. 

• Tudo guardado passar para o separador “Construção de Equipas”, 

• Em cada unidade, colocar o nome do Bando, Patrulha/Tripulação, Equipa/Equipagem, 

Tribo/Companhas, em seguida arrastar o nome de cada elemento para cada coluna. 

• Selecionar o separador final, anexar o comprovativo do pagamento efectuado e 

Finalizar a inscrição. 

• Qualquer situação anomala que surja devem contatar através do email da atividade 

acanuc.oeste@escutismo.pt  

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

• As inscrições devem ser feitas através da ficha individual de cada aspirante, noviço a 

dirigente e dirigentes. 

• Seleccionar o separador “Areas de serviço”, escolher o serviço pretendido e mencionar 

qual a opção por ordem prioritária, sendo que 1 é a área que gostava muito de ficar e 

6 é a área que gostava menos de ficar. 

• Os auxiliares (que não estejam inseridos no SIIE) fazem a sua inscrição no seguinte link: 

https://forms.gle/H7PSyLMjYwp2r7bT7 

 

 

De forma a poderem fazer uma escolha em consciência segue uma breve descrição de cada 

uma das “áreas de serviço”: 

 

Infraestruturas – Equipa responsável pela montagem/desmontagem de todas as 

infraestruturas da actividade, e que irá fazer a sua manutenção durante a mesma; 

 

Proteção Civil - Equipa responsável por garantir a segurança em todo o campo, bem 

como durante as actividades dentro e fora de campo; 

  

Abastecimentos - Equipa responsável por preparar e distribuir tudo o que se refere a 

abastecimentos para alimentação da actividade; 

  

Bem Estar - Equipa responsável pelo Bem Estar em campo, sendo responsável por 

manter a higiene em campo e a limpeza geral das infraestruturas gerais de campo; 
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Praça - Equipa responsável pela preparação, coordenação e dinamização das 

actividades que vão decorrer na Praça; 

 

Refeitório - Equipa responsável pelo refeitório existente em campo que irá confeccionar 

e servir as refeições de todos os lobitos e respectivos animadores, bem como para todo 

o pessoal afecto aos serviços de campo; 

 

Campo Náutico - Equipa responsável pela preparação e dinamização das actividades 

que irão decorrer no Campo Náutico; 

 

Animação - Equipa responsável pela preparação e dinamização dos principais 

momentos de animação, nomeadamente Abertura de Campo, Eucaristia, Festa Geral 

de Campo e Encerramento; 

 

Ambiente – Equipa responsável pela preparação e dinamização das actividades e 

dinâmicas relacionadas com o Ambiente; 

 

Relembramos que as inscrições já se encontram abertas e encerram no dia 5 de Maio de 2019. 
Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar. 
 
Canhota fraterna 

 
Carlos Pacheco 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 
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