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Normas de Inscrição para o XIV ACANUC 

 

1) Realizar-se-á entre os dias 28 de Julho a 2 de Agosto de 2019, no 

Pinhal de Ferrel, freguesia de Ferrel, concelho do Peniche. 

2) Destina-se a todos os Escuteiros dos Agrupamentos do Núcleo do 

Oeste. 

3) O XIV ACANUC apresenta como PILARES fundamentais: 

• VIDA EM CAMPO, reforçando a ligação dos participantes 

com a Natureza e com o espaço onde vai decorrer a 

atividade; 

• VIVÊNCIA ESCUTISTA, sendo o acampamento o lugar 

privilegiado para colocar em prática o ideal do fundador, 

Baden-Powell; 

• PARTICIPAÇÃO, onde o jovem terá o papel fundamental 

na construção da atividade; 

•  ENVOLVIMENTO, abrir a atividade à comunidade, 

transformando o Acampamento no local privilegiado de 

“mostra” ao exterior.  

4) Tem como OBJECTIVOS:  

• Contribuir para a formação integral dos nossos jovens, 

através da vivência do Ideal Escutista; 

• Aprofundar e Praticar os Valores Escutistas e Cristãos, 

através da vivência do Acampamento, atividade 

preferencial onde se evidenciam naturalmente esses 

valores; 

• Proporcionar aos participantes envolvidos a oportunidade 

de, segundo o Método Escutista, participar ativamente na 

construção e realização de uma atividade que, se 

pretende, reforce os laços de coesão entre os todos os 

elementos do nosso Núcleo do Oeste. 

5) O TEMA do XIV ACANUC é o seguinte: “Casa Comum” 

6) A ORGANIZAÇÃO do XIV ACANUC é da exclusiva responsabilidade da 

Junta de Núcleo do Oeste. 

a) Reforçando a importância da existência de normas específicas 

para a vivência da atividade, ficam desde já enumeradas as 

seguintes normas: 

i) Entradas e Saídas de Campo 

(1) O Acampamento terá início no dia 28 de Julho de 2019, 

devendo as entradas em Campo ser efetuadas por 

Unidade, entre as 9 e as 12 horas. 

(2) A saída de Campo das Unidades decorrerá a partir das 14 

horas, do dia 2 de Agosto de 2019, após autorização 

escrita do Chefe do Campo respetivo. 

(3) A entrada de Campo para os Animadores/Adultos dos 

Serviços Gerais será realizada de acordo com as normas 

apresentadas posteriormente pela Junta de Núcleo do 

Oeste, existindo a possibilidade de ser necessário a 

entrada um dia antes do início oficial da atividade. 
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(4) A saída de Campo para os Animadores/Adultos dos 

Serviços Gerais será realizada de acordo com as normas 

apresentadas posteriormente pela Junta de Núcleo do 

Oeste, existindo a possibilidade de ser necessário a saída 

um dia depois do encerramento oficial da atividade. 

ii) Participação de Escuteiros exteriores ao Núcleo 

(1) Dentro do Espírito de Fraternidade Escutista Mundial que 

a todos nos orienta, poderão ser aceites Unidades de 

Agrupamentos não pertencentes ao Núcleo do Oeste e, 

Grupos de Escuteiros de outras Associações nacionais 

e/ou internacionais, mediante proposta dos mesmos à 

Chefia de Núcleo 

iii) Chefia do Acampamento 

(1) A composição é definida pela Junta de Núcleo do Oeste e 

que será oportunamente divulgada. 

iv) Campos: 

(1) O Acampamento será organizado em cinco campos: 

(a) Lobitos 

(b) Exploradores / Moços 

(c) Pioneiros / Marinheiros 

(d) Caminheiros / Companheiros 

(e) Serviços 

(2) A Arena Central do Acampamento funcionará como local 

de Encontro e de Atividades comuns a todos os 

participantes do XIV ACANUC. Ficarão, ainda, sediados 

junto a este espaço os Serviços que funcionarão de forma 

transversal a todo o Acampamento. 

7) As CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES são as 

seguintes: 

a) Os Lobitos/Escuteiros que pretendam participar no XIV ACANUC 

devem, como mínimo, ter completado a Primeira Etapa do 

Sistema de Progressão (Adesão); 

b) Em conformidade com o programa educativo em vigor, só é 

admitida a inscrição de caminheiros/companheiros no campo da 

IV secção nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1997; 

c) Só é admitida a participação de Lobitos/Escuteiros inseridos em 

Bandos, Patrulhas / Tripulações ou Equipas / Equipagens ou Clã / 

Comunidade; 

d) Os contingentes dos Agrupamentos deverão inscrever, para os 

Serviços Gerais, um elemento por cada 20 inscrições de 

Associados não Dirigentes, arredondando, por excesso, o seu 

número a partir da meia unidade (ex: 50 inscrições÷20=2,5 

elementos → 3 elementos para os Serviços Gerais), com a 

obrigatoriedade de pelo menos um elemento por contingente;  

e) Para cumprimento da alínea anterior, sujeita a aprovação prévia 

da chefia de campo e depois de esgotadas todas as possibilidades 

para cumprimento desse requisito, poderão ser aceites adultos 

membros das comissões de pais ou escuteiros fora do ativo, 

adiante designados por auxiliares. 

f) Não serão aceites inscrições de contingentes que não respeitem 

as normas estabelecidas. 
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g) Os prazos e valores de Inscrição por Lobitos/Escuteiros são os 

seguintes: 

Prazo 
Com Inscrição 

Provisória 
Sem Inscrição 

Provisória 

20 de Janeiro a 3 de Março 10€ -- -- 

4 de Março a 5 de Maio 20€ 30€ -- 

6 de Maio a 7 de Julho 20€ 30€ 70€ 

Total 50,00€ 60€ 70€ 

 

h) Os prazos e valores de inscrição para os não escuteiros (auxiliares) 

e animadores são as seguintes:  

Prazo 
Com Inscrição 

Provisória 
Sem Inscrição Provisória 

20 de Janeiro a 3 de Março 5€ -- -- 

4 de Março a 5 de Maio 20€ 25€ -- 

6 de Maio a 7 de Julho 20€ 25€ 50€ 

Total 45,00€ 50€ 50€ 

 

i) Os prazos e valores de inscrição para Unidades de Agrupamentos 

não pertencentes ao Núcleo do Oeste e, Grupos de Escuteiros de 

outras Associações nacionais e/ou internacionais são os 

seguintes: 

Prazo Valor 

4 de Março a 5 de Maio 30€ -- 

6 de Maio a 7 de Julho 30€ 70€ 

Total 60€ 70€ 

 

j) Os valores liquidados a título de inscrição serão devolvidos, ou 

devidamente compensados junto do chefe de contingente, até 1 

de Junho de 2019, caso o escuteiro/animador/auxiliar não possa 

estar presente; 

k) No que aos auxiliares diz respeito é da inteira responsabilidade do 

chefe de contingente a atualização da apólice de seguro 

necessária para a participação na atividade, juntando aquando da 

liquidação da última prestação o respetivo comprovativo de 

seguro; 

l) Cada Unidade será acompanhada pelo seguinte número de 

elementos da Equipa de Animação respetiva, os quais terão de 

ter, no mínimo, de ter frequentado o Encontro Inicial (EI): 

I Secção – 1 Elemento por Bando; 

II Secção – 1 Elemento por 2 Patrulhas/Tripulações,  

2 Elementos por 3 ou mais 

Patrulhas/Tripulações;  

III Secção – 1 Elemento por Equipa/Equipagem, 

2 Elementos por 3 ou mais Equipa/Equipagem;  

IV Secção – 1 Elemento por Clã/Comunidade 

m) Para elementos do núcleo do Oeste as inscrições realizam-se nos 

períodos definidos no SIIE, conforme indicações definidas na 

circular de abertura de inscrições. 

n) Para adultos membros das comissões de pais ou escuteiros fora 

do ativo as inscrições realizam-se nos períodos definidos em 

formulário próprio, conforme indicações definidas na circular de 

abertura de inscrições. 
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o) Para Unidades de Agrupamentos não pertencentes ao Núcleo do 

Oeste e, Grupos de Escuteiros de outras Associações nacionais 

e/ou internacionais as inscrições realizam-se nos períodos 

definidos local a indicar, conforme indicações definidas na circular 

de abertura de inscrições. 

8) As OMISSÕES às presentes Normas serão resolvidas pela Chefia de 

Campo do XIV ACANUC. 

 

 


