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Duvida Resposta 
Terei uma celebração religiosa (Casamento) no dia 28 de 

Julho (Domingo). Será que é possível entrar mais tarde?   

Sim, será possível entrar mais tarde, desde que, 

esteja assegurada a presença dos restantes 

adultos em campo e que a entrada em campo seja 

no limite na segunda-feira na alvorada. 

Neste momento temos uma caminheira com a certeza que 

pode e quer ir ao ACANUC. Se não houver mais 

nenhum caminheiro com disponibilidade podemos inscrevê-

la na mesma? 

Não existe problema, a inscrição é feita por clã não 

existindo número mínimo de 

caminheiros/companheiros. 

Um caminheiro que está em ERASMUS e pensa 

regressar a 29 de julho pode participar na atividade? 

Se a entrada for feita antes do início da primeira 

atividade do dia 29 de Junho. 

Uma exploradora que faz anos no dia 29 de julho poderá 

entrar em campo a 30 de julho? 

As exceções de entrada em campo são para 

participantes que façam a sua entrada até dia 29 

antes do início da primeira atividade da unidade. 

Só temos 1 caminheiro interessado em ir ao ACANUC, 

poderá juntar-se a outro clã de outro agrupamento? Faço 

na mesma a sua inscrição? 

A inscrição é feita no Clã/Comunidade de 

origem. Depois o jovem pode juntar-se a outro 

Clã/Comunidade. 

Temos 1 animador que não se importa de ir para os 

serviços, mas estará a trabalhar por turnos. Poderá entrar 

e sair da atividade?  

Sim, para os serviços. Desde que atempadamente 

se saiba quais os horários que o animador estará 

em campo, para que seja possível enquadrar numa 

das áreas dos serviços. 

Como inscrevo os dirigentes nos serviços? Ir pela sua 

página pessoal do SIIE, procurar a atividade e depois 

validar agrupamento? Não sei se percebo… 

Ir à ficha individual do elemento, seleccionar a 

atividade, seguir os passos que indicam no ecrã e 

validar ou confirmar. Não é necessário o 

Agrupamento validar. 

O nosso Clã/Comunidade irá com 12 elementos 

acompanhados do 1 animador. As outras duas dirigentes 

da IV só poderão ir eventualmente uma no Sábado e 

Domingo e outra no Sábado ou Domingo. 

Como funciona a pré-inscrição destas dirigentes? Podem 

ser inscritas? Podem ir a Campo nestas condições? Quais 

os valores a pagar? 

A atividade só começa no domingo. O dia de 

sábado poderá ser destinado ás montagens finais 

de campo, toda a ajuda é preciosa. 

Em relação á participação no dia de domingo 

(outros dias), será possível participações pontuais, 

desde que informadas antecipadamente, que não 

interfira com a dinâmica da atividade da unidade e 

que seja autorizada pelo respetivo Chefe de 

Campo. 

A inscrição é feita através do mail 

acanuc.oeste@escutismo.pt , sendo necessário 

mailto:acanuc.oeste@escutismo.pt
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informar o dia e horas que estará presente em 

campo. 

O pagamento será informado quando da 

confirmação da presença em campo. 

Animadores que não conseguiam estar a tempo inteiro, i.e, 

apenas possam estar 3 dias podem inscrever-se? Tem de 

pagar o valor total? 

Podem inscrever-se (preferencialmente para os 

serviços), definindo desde logo o tempo que vão 

estar em campo (horas de entrada e saída); 

O pagamento será indicado consoante o número 

de dias que o elemento estará presente em campo. 

Está situação terá sempre de ser analisada pela 

Chefia de Campo. 

Animadores que não consigam ir a tempo inteiro e 

consigam combinar com outro animador assegurar a 

totalidade da atividade, i.e. ir um dirigente de Domingo a 3f 

e outro de 4f a 6f, podem fazê-lo? Pagam só 1 inscrição? 

Podem inscrever-se, definindo desde logo o tempo 

que cada um estará em campo. 

Neste caso, o pagamento será apenas de 1 

elemento. 

Está situação terá sempre de ser analisada pelo 

Chefe de Campo da respetiva Unidade. 

Dada a dificuldade de dirigentes para acompanhar a IV 

Secção, pode um noviço a dirigente acompanhar um clã? 

Desde que esteja a fazer o seu percurso formativo 

não existe problema 

Sendo previamente avisado, pode um lobito/escuteiro 

ausentar-se 1 dia e regressar à atividade? Pode sair mais 

cedo? 

As saídas de campo, só podem acontecer por um 

motivo de força maior (por exemplo, consulta 

medica), sendo necessário avisar atempadamente a 

situação.   

É possível sair mais cedo da atividade? As atividades devem ser vividas no início ao fim. 

A saída de campo mais cedo vai depender do dia 

que quer sair.  Só será permitido saídas 

antecipadas por motivos de força maior (por 

exemplo, consulta medica) 

A saída antecipada de campo tem de ser informada 

antecipadamente. 


